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ATA DA 17ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR 

 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis 

horas e trinta minutos em 1ª. chamada, realizou-se a 17ª. 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 16ª. Reunião 

Ordinária. 2. Assuntos Gerais. Estiveram presentes os Conselheiros: Srs. 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; Convidado: João Paulo Azevedo Freitas (SAAF/SEMAM) O Sr. 

Éder agradeceu a presença de todos, justificou a ausência do Sr. Secretário, e 

após iniciou a reunião perguntando se havia alguma objeção sobre a Ata, 

previamente enviada por e-mail. Esta foi aprovada pelo Conselho. Em Assuntos 

gerais o Sr. Éder apresentou as seguintes demandas; Compra emergencial de 

ingressos para acesso aos parques até o final do ano (60 dias) valor de até 

R$ 50.000,00; Aquisições de todos serviços pelo período de 12 meses; Aquário 

(compra de 1.0000.000.00 ingressos, além de equipamentos e softwares) 

R$ 723.639,96 e o Orquidário (compra de 2000.000 ingressos, além de 

equipamentos e softwares) R$ 243.639,96, totalizando R$ 967.279,92. Por 

unanimidade, foram aprovadas. O Sr. José Iglesias (Jardim Botânico) solicitou 

autorização para acréscimo de R$ 6.000,00 no valor indicado de R$ 22.000,00 

(para R$ 28.000,00) referente a aquisição de material elétrico para o cubo. Por 

unanimidade, foi aprovado. O Sr. Rodrigo (Orquidário) solicitou a compra de 

6.000 metros de brita e 2.000 metros de areia R$ 1.033,32; Criação de Viveiro 

(varal) de Orquídeas R$ 16.875,00; 02 computadores Desktop R$ 9.000,00. Por 

unanimidade, foram aprovadas. O Sr. Alex Sandro (Aquário) solicitou a compra 

de utensílios para os sanitários do Aquário e Orquidário R$ 17.600,00; 10 

refletores de led R$ 3.200,00; Insumos setor de biologia (puças, testes de 

amônia e PH, pedras porosas, termômetros e etc.) R$ 5.200,00; aquisição de 02 

Notebook R$ 7.000,00. Por unanimidade, foram aprovadas. A Sra. Ana 

acentuou sobre a importância da ata estar anexada junto aos processos de 
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despesas. Na continuidade o Sr. Éder solicitou o detalhamento do saldo bancário 

ao Sr. Fernando. Este participou que a conta bancária possui 02 saldos aplicados: 

1º – R$ 2.066.286,21 (aplicação a médio e a longo prazo – taxa de rentabilidade 

0,1581%); 2º – R$ 729.645,25 (aplicação a curto prazo – taxa de rentabilidade 

de 0,0610%), ressaltou que aplicações e resgates são automáticos. O sr. Alex 

perguntou o porquê de duas aplicações. O Sr. Fernando comunicou que cada 

fundo de investimento tem um valor mínimo para ser aplicado. O Sr. Éder propôs 

que na 2ª aplicação permaneça saldo em torno de R$ 200.000,00. O Sr. Dorlan 

comunicou que as notas de empenhos deverão ser entregues até 23/11/2018, 

pois a liquidação será até 07/12/2018, e participou sobre o encerramento do 

contrato de acesso (ingressos) dos parques. A Sra. Ana informou que as 

exceções de prazos são para as emendas parlamentares e convidou a todos 

para participarem no dia 22/11/2018, as 9h30 na Associação Comercial de 

Santos para Oficina de Encerramento e Abertura de exercício. O Sr. Éder deu 

informes sobre festa em comemoração ao 73ª aniversário do Orquidário ocorrida 

em 11/11/2018. A seguir, o Sr. Éder Oliveira Santana 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. Vice Presidente. 

 

ÉDER OLIVEIRA SANTANA 


