ATA DA 16ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze
horas e trinta minutos em 1ª. chamada, realizou-se a 16ª. Reunião Ordinária do
Conselho Diretor do Fundo Especial de Desenvolvimento de Parques - FEPAR,
gestão 2017 – 2019, na SEMAM, localizada à Praça dos Expedicionários nº. 10,
9º. andar, com a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovação da Ata da 15ª. Reunião
Ordinária. 2. Apresentação das priorizações nos parques. 3. Assuntos Gerais.
Estiveram presentes os Conselheiros: Srs. Marcos Libório (Presidente), Éder
Santana - DEPAVI/SEMAM, Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro AQUÁRIO/SEMAM, Rodrigo Derbedrossian - ORQUIDÁRIO/SEMAM, José
Alberto Iglesias Bitencourt – COPAM/SEMAM, Dorlan Jorge dos Santos e
Fernando Azevedo Santana – SAAF/SEMAM e a 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. Esta foi lida pelo Sr. Éder e aprovada pelo Conselho. No
item 2 foram apresentadas as seguintes demandas: Sr. Fernando Azevedo
solicitou complementação no valor de R$ 270,00 referente ao P.A. nº.
65.268/2018-16 (em substituição ao nº. 50922/2018-15) e a aprovação de 04
processos de Ar referendum nos valores de R$ 3.720,10 (P.A. nº. 49.556/201861, licitação deserta (carnes)); R$ 1.133,40 (P.A. nº. 64.806/2018-92, tela
galvanizada (araras)); R$ 1.880,00 (P.A. nº. 65.692/2018-43, envelopamento do
veículo do Jardim Botânico); valor de até R$ 1.000,00 referente ao processo
sobre a comemoração do dia das Crianças. Por unanimidade, foram
aprovadas. O Sr. Rodrigo (Orquidário) solicitou 02 vaps industriais para o
Orquidário e Aquário R$ 15.600,00 e 01 compressor para pintura R$ 565,00. Por
unanimidade, foram aprovadas. O Sr. Alex Sandro (Aquário) solicitou a
aquisição de 12 secadores de mãos (jato de ar) para sanitários R$ 6.000,00;
Manutenção do espelho d'água R$ 12.000,00; 01 ultrassom portátil R$ 13.000,00;
Investimento para a aquisição de 01 Skimmer com associação de ozônio
(sistema de filtragem da água que eliminam matérias orgânicas e bactérias) para
o tanque do Leão Marinho R$ 17.500,00, para os demais tanques Oceânico,
Tartarugas, Pinguins e Tubarões o valor de R$ 180.000,00. Por unanimidade,
foram aprovadas. O Sr. José Iglesias (Jardim Botânico) solicitou a compra de
materiais para parte elétrica (iluminação/segurança) do Cubo R$ 22.000,00
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(incluso mão de obra e material); Revitalização do elevador do Cubo
R$ 22.000,00; Aquisição de tintas e mão de obra para grafitagem artística
(Orquidário e Jardim Botânico) R$ 6.000,00. Por unanimidade, foram
aprovadas. Assim, ao final, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram
todas as demandas apresentadas. Em Assuntos Gerais o Sr. Marcos Libório
expressou sua alegria quanto ao progresso apresentado nos parques e na
devolutiva dada para a população. O Sr. Éder informou que na Ata da 10ª.
Reunião Ordinária no trecho que consta “Apresentou ao Conselho demanda de
até R$ 70.000,00 (Setenta mil reais), pertinentes aos meses de abril a dezembro
de 2018, referente às “Ações Destinadas à Educação Ambiental, a verba será
voltada aos 03 Parques”, ficando incompleta a redação. Os presentes
confirmaram que faltou constar a aprovação efetivada, pelo que constará em
referida ata a re-ratificação inserindo que “Os Conselheiros aprovaram a
demanda apresentada”, na sequência da frase. O Sr. Fernando pontuou que se
tenha atenção aos registros da Ata. O Sr. Marcos Libório solicitou que na Ata as
demandas apresentadas e as aprovações efetuadas ocorram em um único
trecho. Ressaltou que as Atas sejam enviadas aos Conselheiros com uma
semana de antecedência à Convocação da Reunião. Este perguntou sobre o
andamento das priorizações do Jardim Botânico (portal, academia e playground)
e do Orquidário (modernização do auditório e a inclusão de painel de TV para
apresentação do Seminário de 09/11). O Sr. Éder informou que dará celeridade
sobre as questões apontadas. O Sr. Alex Sandro informou sobre a criação de qrcolde (leitura de código de barras) para a identificação das espécies marinhas
no Aquário através de celulares. O Sr. Marcos Libório propôs a instalação de wifi nos parques. A Sra. Ana Márcia informou que os processos para abertura de
empenhos para 2018, deverão serem enviados até 10 ou mais tardar 15 de
novembro. O Sr. Alex Sandro participou que o Aquário possui 60 refletores de
vapor metálico, tornando-se preciso sua modernização. A seguir, o Sr. Marcos
Libório agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a ser tratado, a
Reunião foi encerrada. Eu,

Glaucia Santos dos Reis, lavrei a presente

Ata que, depois de aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Sr. Presidente.

MARCOS LIBÓRIO
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