ATA DA 18ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e
trinta minutos em 2ª. chamada, realizou-se a 18ª. 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 17ª. Reunião Ordinária. 2.
Apresentação dos empenhos de 2019 (atas e contratos continuados); 3. Assuntos
Gerais. Estiveram presentes os Conselheiros: Srs. Marcos Libório – Presidente e
Secretário de Meio Ambiente, 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. Sr. Marcos Libório
agradeceu a presença de todos,

iniciou a reunião perguntando se havia alguma

objeção sobre a Ata, previamente enviada por e-mail. Sr. Libório indagou se as
deliberações são válidas sem a presença do presidente e Sr. Éder leu os artigos 8° e
12 do Regimento Interno que esclarecem sobre os poderes do vice-presidente, os
mesmos do presidente, na ausência desse. Todos ratificaram as decisões da 17ª
reunião e a Ata foi aprovada pelo Conselho. Sobre o item 2, Sr. Dorlan e Sr.
Fernando informaram sobre os empenhos das atas para 2019. Orquidário: hortifruti R$ 90 mil, ração - R$ 90 mil, R$ 35 mil carne bovina, lembrando que são valores
médios, ainda em licitação. Peixebom - R$230 mil, até maio, quando termina a ata e
será renovada. Prosegur – R$ 28.062,32, mais R$ 75 mil para renovação do contrato
em junho/2019. Sr. Éder conversou com a gerente do Banco do Brasil, Sra. Maura,
sem soluções concretas e Sr. Libório sugeriu mudar de agência,

caso

não

se

resolvam as pendências, cujo prazo se estendeu de 2 semanas para 4 meses. Sr.
Dorlan confirmou

o

valor do controle de acesso aos parques, no total de R$

967.279,92, aprovado na última reunião e que a empresa utilizará rede de internet
diferente da usada pela prefeitura. Sr. Éder explicou que optaram pela solução mais
simples e rápida, uma vez que não podem contar com o Detic a curto prazo. Sr.
Rodrigo levantou o problema da manutenção continuar com o Detic, que não trabalha
nos finais de semana. Sr. Fernando informou que os estagiários e frentes de trabalho
estão com empenho até abril, quando definirão se continuará a mesma quantidade.
Sugeriu substituir as frentes de trabalho, na medida em que terminarem os contratos,
por estagiários,

que

podem

ser selecionados, com valor total de R$ 20 mil.

Aprovado por unanimidade. O presidente perguntou se podem contratar um
profissional para auxiliar no financeiro e Sr. Fernando respondeu que poderiam abrir
vaga para técnico, como ocorreu na Codevida. Informou que 90% da tesouraria
advém do Fepar e ultrapassaram R$ 1 milhão em pagamentos. O presidente salientou
que é a secretaria que mais paga em dia. Em Assuntos Gerais, solicitou que enviem a
programação

de

eventos

com

60 dias de antecedência, para o mínimo de

organização da comunicação, das agendas dos frequentadores e dele próprio, que
muitas vezes precisa se dividir entre eventos. Também para organizar as horas
extras. Pediu reconsideração ao Secretário de Turismo quanto à abertura dos
parques às segundas-feiras, devido à manutenção e às horas extras. Sr. Éder
esclareceu que são 5 ou 6, dentro do calendário de visitação dos passageiros de
cruzeiros à cidade. Lembrou que o sindicato fiscaliza a segurança do trabalhador, que
inclui seu descanso.

Levantaram

as possibilidades quanto aos funcionários

disponíveis para revezamento e concordaram em abrir nessas datas e também
vender combos de ingressos. O presidente sugeriu que a Setur seja parceira nessa
organização. Sr. Fernando lembrou que a Sefin retorna ativamente após o dia 20 de
janeiro, para escolha de data para a próxima reunião do Fepar e suas deliberações.
Sr. Rodrigo informou sobre a necessidade de compra de 90m de tela galvanizada
para o viveiro dos pássaros, com valor unitário de R$ 56,67, total, R$ 5100,00,
materiais para a bomba do lago, R$ 653,80 e Sr. Alex solicitou 10 refletores de led
que serão acrescentados aos 10 solicitados na reunião anterior no valor de R$
6400,00, totalizando 20 refletores, sendo todos os valores aprovados por
unanimidade. Sr. Éder solicitou a cada coordenador de parques que enviem planilha
de cada funcionário. Sr. Alex comentou sobre problemas de segurança no Aquário e
Sr. Iglesias sugeriu que acione o coordenador da Guarda Municipal de sua área. 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, depois de aprovada pelo Conselho, será assinada pelo Sr.
Presidente.

MARCOS LIBÓRIO

