ATA DA 20ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove
horas, realizou-se a 20ª. 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 – Leitura e aprovação das atas de 19ª reunião ordinária e 4ª
reunião extraordinária; 2 - Andamento das propostas aprovadas; 3 – Aprovação de
despesas; 4 - Assuntos Gerais. Estiveram presentes os Conselheiros, Srs. (as)
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 Juliana Freitas Aguiar Pires–
SAAF/SEMAM. Sr. Marcos Libório agradeceu a presença de todos, iniciou a
reunião perguntando se havia alguma objeção sobre as Atas, 19ª Ordinária e 4ª
Extraordinária, previamente enviadas por e-mail, foram aprovadas, com ressalvas
na 19ª. Em seguida, pediu atenção prévia para resolução dos problemas e se o
que obstrui o andamento está na própria Semam ou em outro departamento, pois
a demora leva a mídia e a população a entenderem que os gestores não estão
dando a devida atenção. A seguir, falou para pontuarem o agradecimento ao
deputado Carlos Navarro quanto à verba que destinou. Sr. Dorlan leu a lista com
os processos e seus andamentos e o presidente deliberou que as listas sejam
anexadas às atas de reunião correspondentes. Sr. Dorlan explicou que quando o
valor utilizado é menor que o solicitado e aprovado, a diferença contábil é
restituída ao controle das contas, já que o valor aprovado não chegou a sair da
conta do Fundo; informou que no processo relativo à verba para manutenção dos
bebedouros do Orquidário, houve o aumento de R$ 368,00 (trezentos e sessenta
e oito reais); aprovada a diferença. Em seguida, os coordenadores fizeram
solicitações. Sr. Alex, Aquário: Climatizador para os pinguins e leão marinho, o
fornecedor escolhido desistiu, será aberto outro processo. Aprovado novo valor

para esses climatizadores, através de novo processo por R$1800,00 (mil e
oitocentos reais), totalizando R$ 7.200,00. Verba para exames no Instituto
biológico, R$7000,00 (sete mil reais) por ano, com processo individual para cada
exame, aprovado. Consertos de aparelhos de veterinária, orçamento em
R$6000,00 (seis mil reais), aprovado. Compra de balanças para pesagem,
principalmente dos pinguins, R$6200,00 (seis mil e duzentos reais), aprovado.
Skimmer para filtragem dos tanques, R$6000,00 (seis mil reais), aprovado.
R$15000,00.
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independente do equipamento que já existe e da condição das marés, a troca da
água do tanque do tubarão será feita em 3 horas, movida à gasolina. Aprovado. O
presidente indicou consultar Sr. Luiz Otávio sobre eventual necessidade
licenciamento ambiental. Informou que o valor do equipamento de ozônio
aumentou, fará um novo pedido, no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais),
aprovado. Insumos para biologia, R$10.000,00 (dez mil reais), aprovado. Cascalho
de dolomita para filtragem dos tanques, R$5000,00 (cinco mil reais), aprovado.
Revitalização da estrutura do tanque do leão marinho, R$15000,00, aprovado.
Solicitações do Orquidário: telhas para unidade botânica e de zoologia,
R$1046,00 (mil e quarenta e seis reais), aprovado. Equipamentos para banheiros
do Aquário e do Orquidário, diferença de R$3000,00(três mil reais), com estoque,
aprovado. Serviço de colocação de câmeras e vídeo-porteiro, R$1600,00, (um mil
e seiscentos reais) aprovado. Materiais para pergolado para orquídeas que será
construído com mão-de-obra própria, aprovando-se o valor total de R$4680,10,
sendo R$3951,20, (três mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
para os canos de esgoto e R$728,90 (setecentos e vinte e oito reais e noventa
centavos) para vigas de madeira, aprovados. Telado de orquídeas, novo
orçamento de R$32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais), para o qual Sr.
Éder instruiu abrir licitação, o valor médio sugerido foi aprovado. Em seguida, o
Secretário explicou que para soltura das tartarugas na Laje de Santos é preciso
esperar que outras entidades ofereçam transporte, Sra. Juliana fez cotação de
locação de barco, em R$3500,00 (três mil e quinhentos reais), aprovaram três, no
total de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), o processo está pronto e será

enviado à Sefin, aprovado. Sr. Éder ressaltou que agradecem as outras entidades
que oferecem transporte, mas esse serviço colocará o Aquário e a Semam em
outro patamar. O secretário concordou e disse que vê como protagonismo da
Secretaria, as tartarugas serão acompanhadas por biólogo, veterinário, e
profissionais afins. Processo nº 11.812/2019 - 28. Em seguida, Sr. Éder informou
que após ler as atas anteriores, constatou que em algumas faltou indicar o que foi
aprovado e anexar lista de valores. Foi deliberado a ratificação das atas anteriores
onde não constam a aprovação e será anexada a lista com a relação dos
processos. Em Assuntos Gerais, o secretário apresentou Sr. Fernando Almeida
que explanou sobre quais processos influenciam nas metas do PDR, para
economizarem água, energia e impressão. A visão é de eficiência em gestão, a
fim de que a Semam seja habilitada para receber 100% do PDR, muito importante,
principalmente para os funcionários que recebem menores salários. Sr. Fernando
apresentou os indicadores do ano de 2018, explicou que abaixo de 70% são
consideradas não cumpridas e acima de 90% cumpridas e os itens que implicam
aos parques são os nºs: 4,7,9,13,21,22,25,29,30 e 34 – listagem anexa. Em
relação à economia de água, recomendou identificar os hidrômetros, os pendentes
são os não informados, um no Aquário e um no Jardim Botânico. Sr. Iglesias
explicou que todo mês informa quais não são os do Jardim Botânico ao dar o
ateste no processo e um dos relógios está em área de responsabilidade de outro
departamento. Sr. Fernando indicou identificar, como já faz, e enviar ao
departamento responsável. Quanto ao item 35, foi sugerido que a Copolam faça a
confecção de uma cartilha e 36 se refere ao cumprimento dessa. Sr. Alex sugeriu
QR code, com informações acerca dos serviços. Contou que a empresa Luminus
levantará o gasto de energia no espaço dos pinguins em forma de doação, e
depois será analisada

a implantação

em outros espaços. Sr. Dorlan disse que

a representante da Sefin está com mais de três ausências e a Secretaria entrará
em contato com ela. Sr. Éder sugeriu uma reunião específica sobre PDR com Sr.
Fernando e os coordenadores e mais uma pessoa do parque. Quanto à
impressão, Sr. Fernando explicou que para as impressoras é cobrado aluguel
mais o valor variável de consumo, Sr. Éder perguntou se podem devolver

equipamentos e Sr. Dorlan respondeu que depende do contrato. É preciso diminuir
os gastos com impressão, a colorida custa R$0,28 e a em preto e branco R$0,10,
cartuchos não podem ser comprados pois há contrato com a empresa Technoset.
Informou que o saldo na conta do Fundo dos Parques, em 18 de fevereiro de
2019, era de R$3.309.189,49 e empenhados, R$1.258.000,00. 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

