ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas, realizou-se a
15ª. Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Fundo Especial de Desenvolvimento
de Parques - FEPAR, gestão 2017 – 2019, na SEMAM, localizada na Praça dos
Expedicionários, nº 10, com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação da ata da 14ª
Reunião Ordinária;
2. Status da Revitalização dos Parques Municipais; 3.
Assuntos Gerais. Estiveram presentes os conselheiros: Sr. Marcos Libório
(Presidente), Sr. Éder Santana - DEPAVI/SEMAM, Sr. Alex Sandro Luiz dos Santos
Ribeiro - AQUÁRIO/SEMAM, Sr. Rodrigo Derbedrossian-ORQUIDÁRIO/SEMAM, Sr.
José Alberto Iglesias Bitencourt – COPAM/SEMAM, Sr. Dorlan Jorge dos Santos SAAF/SEMAM, Sra. Ana Márcia Gerônimo dos Santos - SEFIN. O Sr. Marcos Libório
agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião perguntando se havia alguma
objeção sobre a ata, previamente enviada por e-mail, a mesma foi aprovada por
unanimidade. Passou a palavra ao Sr. Éder, coordenador dos Parques, que abordou
o item 2. Informou que a empresa que fará os lagos no Orquidário e Jardim Botânico
começa hoje no Aquário. Sr. Rodrigo ressaltou que o serviço apresenta lentidão.
Devem finalizar a 1ª parte em uma semana e o jacaré voltará ao recinto. Por não
cumprirem o prazo, foram notificados e serão penalizados se não cumprirem o
próximo. Sr. Éder aconselhou, se possível, não chegar à rescisão, ou será preciso
nova licitação e mais tempo. Informou que o Aquário fechará ao público do dia 15/10
a 1º/11, para reforma. Sr. Éder explicou sobre sugestões da arquiteta Débora Blanco
para o auditório, com painel de led sobre as janelas, que não são utilizadas, parede
colorida com cadeiras recicladas penduradas, teto escuro, painel para TV e nova
bancada. Sr. Alex informou que possuem projetor novo e Sr. Marcos lembrou a
necessidade de maior qualidade de áudio também. Sr. Alex disse que precisam de
mais informação visual, Sr. Marcos sugeriu em superfície de fórmica que possa ser
adesivada e serviços de carpintaria da Oficina Criativa da Prefeitura e Sr. Éder, em
totens e por temas em campanhas. Para iniciarem essas obras, Sr. Éder propôs R$
10.000,00, com mão de obra da Seserp. Aprovado por unanimidade. Sr. Éder sugeriu
solicitar à Secom vídeos curtos, criativos e profissionais e o Secretário sugeriu o
modelo da instituição Mantas do Brasil, a serem exibidos na entrada. Comentaram
sobre o uso dos banheiros no evento de comemoração da Independência, realizado
na praia, concordam que foi falha do organizador que não providenciou banheiro
químico, entretanto, não houve ocorrências. Quanto ao Orquidário, após o término do
lago, serão trocados os globos dos postes e as lixeiras serão pintadas. Os jardins
foram refeitos e os 42 bancos trocados. O coordenador do parque explicou que a
empresa Eletrowall está na ata da Seserp, o trabalho é moroso, foram notificados pelo
lago e laboratório, contam com apenas 5 funcionários. O Secretário ressaltou sua
expectativa, que os parques sejam elogiados pelos turistas, inclusive de cruzeiros e
já há pedidos de reportagem. A seguir, sobre o Jardim Botânico, a fonte está em
funcionamento, com plantas aquáticas, próxima fase, consertar a parte elétrica do
cubo e elevador, para o qual será levantado o orçamento. O coordenador explicou que
pretendem fazer grafite com oficina educativa e perguntou se poderia ser com a verba
de Educação Ambiental. O Secretário perguntou se essa verba é finita e Sr. Dorlan
respondeu que é anual, para 2018 há cerca de R$ 40.000,00. O Secretário explicou
que essa verba é para equalizar estratégias pela Copolam para que haja a mesma
identidade visual em todos os parques. Para grafite, há proposta do projeto Roteiros
de Cultura. Quanto ao auditório do Orquidário, sugere que seja harmonioso e
1

temático, com caracterização corporativa, para ser o auditório oficial da Semam, com
TV maior, painel, balcão, mesa corporativa, cadeiras soltas. Sr. Alex questionou as
cadeiras do auditório do Aquário, que sejam soltas, uma reivindicação da Educação
Ambiental, o presidente disse que o piso inclinado é próprio para cadeiras fixas e que
assim teriam auditórios com diferentes ambientes. O presidente sugeriu que
componham os ambientes no Orquidário, ente auditório, sala de reuniões e recepção.
Sr. Rodrigo concordou e disse que estão dando atenção ao pergolado da entrada e o
presidente perguntou sobre horário de visitação ao viveiro de aves, que é fechado por
3 horas, com diversas justificativas, enquanto o parque fica aberto das 9h às 18h. Sr.
Iglesias sugeriu capacitação com a ornitóloga Sandra Pivelli. Quanto ao uso da lojinha,
Sr. Éder explicou que há restrição para bebida alcoólica e música e que servirá como
mais um atrativo, lembrou que a arrecadação do Orquidário é de R$8000 por mês e a
do Aquário, que já tem a loja, de R$18.000 por mês. Sra. Ana Márcia disse que toda
mudança do Fundo 1 para o Fepar precisa ser feito agora, pois o orçamento está
sendo fechado. Sr. Iglesias disse que a loja não dará lucro, por causa do valor que
precisará pagar. Sr. Dorlan explanou sobre a possibilidade do acesso a lanchonete
ser efetuado para a rua, sem precisar entrar no parque. O Sr. Rodrigo informou que
este tipo de acesso não pode ser efetuado. Sr. Éder informou que a verba para iniciar
a reforma é de R$30.000, para móveis e piso do auditório do Orquidário, que foi
aprovado por todos. Para a reforma no Jardim Botânico começar, é preciso material
para segurança. Sra. Ana Márcia disse para usarem todas as emendas até dezembro
ou serão perdidas. Sr. Éder perguntou sobre o processo do posto da guarda no Jardim
Botânico, com um questionamento da Projur e Sr. Iglesias explicou que está na Delis
para entrar em licitação e informou sobre o processo para materiais elétricos e
diversos, com custo de R$ 6000,00. Sr. Alex informou sobre o processo para porta
banner, para os três equipamentos, no valor de R$959,00, Sr. Rodrigo sobre o
processo para canos galvanizados para o Orquidário, no valor de R$ 432,67, todos
aprovados. O Presidente sugeriu uma tv maior no auditório do Orquidário. O processo
nº 60.149/2018-31, para medicamentos, de R$4287,30 também foi aprovado e
pediram para verificar o processo e verba sobre endoscopia para o leão marinho. O
Orquidário solicita 3 estagiários pelo CIEE, no valor de R$53.571,00 por ano e foi
aprovado um, por 12 meses para o período da manhã, no valor de R$ 17.856,00 e
remanejamento de horários dos 5 que já atuam. Sr. Dorlan falou que o EPI de
R$4232,00 veio com diferença de valor no processo, R$4825 e a diferença de
R$593,00, e foi aprovada. O processo de manutenção do tanque oceânico, de
R$56.000, com a sala de cirurgia ficará em R$101.382,75, a diferença de R$44.707,96
foi aprovada e o processo será analisado pelo chefe de departamento Éder. A seguir,
o Sr. Marcos Libório agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser
tratado, a reunião foi encerrada. Eu, Sandra Cunha dos Santos
__________________, lavrei a presente ata, que, após aprovada pelo Conselho, será
assinada pelo Presidente.

___________________________
MARCOS LIBÓRIO
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