ATA DA 21ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR

Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, em 1ª chamada,
realizou-se a 21ª Reunião Ordinária do Fundo Municipal de Desenvolvimento
de Parques - FEPAR, Gestão 2017/2019, na Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM,
localizada à Praça dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar, com a seguinte Ordem do
Dia: 1. Leitura e aprovação da Ata da 20ª. Reunião Ordinária. 2. Apresentação do
relatório anual de prestação de contas/2018. 3. Revitalização dos parques. 4.
Decisão do procedimento para depósito bancário. 5. Assuntos Gerais. Presentes: Sr.
Marcos Libório, Presidente e Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMAM),
Sra. Ana Márcia Gerônimo (SEFIN), Srs. Fernando Santana de Azevedo e Dorlan
Jorge dos Santos (SAAF/SEMAM), Sr. Eder Santana (DEPAVI), Sr. Sérgio Luiz da
Silva (Aquário), Sr. Rodrigo Deberdrosian (Orquidário), Sr. Fernando Almeida
(SEIAMB/SEMAM) e Sr. José Iglesias (Jardim Botânico). O Presidente agradeceu a
presença de todos. Iniciou a reunião perguntando se havia óbice quanto à aprovação
da Ata enviada previamente por e-mail. Os conselheiros dispensaram a leitura da
Ata e a aprovaram, inclusive a lista de valores a ela anexada. No item 2. A prestação
de contas 2017 e 2018, apresentada pelo Sr. Dorlan, foi aprovada pelo Conselho.
No item 3. O Presidente comunicou que o Sr. Fernando Almeida, que efetua o
controle do PDR da SEMAM, participará das reuniões do FEPAR tendo por objetivo
a redução de energia (água e rede elétrica) nos parques (Orquidário, Aquário e
Jardim Botânico) para alcance das metas do PDR. O Presidente pontuou aos
gestores sobre as estratégias (medidas a serem implantadas) para alcance das
metas. Após as explanações dos gestores, foi aprovada por unanimidade pelo
Conselho a elaboração de um “Diagnóstico com propostas de eficiência
energética e redução de custos” que será efetuada pela SAAF/SEMAM e DEPAVI.
O Presidente acentuou sobre o entorno do Orquidário no quesito segurança. Sr. Éder
informou que o monitoramento efetuado pela guarda municipal (SESEG) é a melhor
forma para sanar a questão. O Presidente solicitou realização de projetos de
investimentos e melhorias em 03 questões: Hospital Veterinário (Orquidário),
Compostagem (Jardim Botânico) e a readequação dos tanques de tratamento das
tartarugas (Aquário). Este ressaltou sobre o cuidado com os equipamentos de
incêndio nas unidades dos parques. Sr. Rodrigo informou sobre tratativas do Sr.
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Fontinelli com o CETAS/Cubatão quanto à aptidão para o recebimento de animais.
Sr. Éder informou sobre projeto em andamento para os tanques das tartarugas. Sr.
Dorlan comunicou que a entrega das prestações de contas (mensais) dos parques
ao SAAF/SEMAM devem ser efetuadas no prazo. Sr. Fernando Almeida fez breve
análise dos indicadores do PDR (consumo de água (Pura), energia e combustível)
referente aos meses de janeiro 2018 e 2019 e fevereiro 2018 e 2019. Sr. Iglesias
informou que entre os hidrômetros do Jardim Botânico há um da Copaisa. Na
continuidade foram apresentadas as seguintes demandas: SAAF/SEMAM Sr. Dorlan
solicitou a aprovação de R$40.000,00 para “Ações Ambientais, destinadas a
educação ambiental voltadas aos 03 parques no período de abril a dezembro de
2019”. Sr. Fernando informou a necessidade de previsão anual para as tarifas
bancárias aplicadas pelo banco e solicitou R$500,00 para estas. Os Conselheiros
aprovaram por unanimidade as 02 demandas apresentadas. Sr. Rodrigo
(Orquidário): Revitalização de Trilha do Mel (incluso 12 meses de manutenção)
R$4.230,00; Aquisição de mudas para paisagismo (canteiros) R$5.650,00; Materiais
elétricos (tomadas, extensões e plugs) R$5.273,00; Aquisição de canos
galvanizados R$1.000,00. Os conselheiros aprovaram por unanimidade as 04
demandas apresentadas. Sr. José Iglesias (Jardim Botânico) 01 computador
R$5.000,00;

Materiais

de

manutenção

R$5.000,00.

Os

conselheiros

por

unanimidade aprovaram as 02 demandas apresentadas. Sr. Sérgio (Aquário)
Processo (ata) dos Pescados R$434.642,00 (período de 12 meses); aquisição de
tábuas e pontaletes R$3.607,92; Congresso Internacional de Educação Ambiental
(Sorocaba (maio/2019), 04 pessoas (03 dos parques e 01 da COPOLAM)
R$3.000,00; Cobertura (corredor com a estrutura de alumínio) na entrada dos
funcionários R$10.150,00; Aquisição de Corrimão (aço inox) para a entrada
(escadaria) e para a rampa de saída do parque R$6.930,00; Suplementação para
aquisição de ares condicionados (tanque dos pinguins) R$17.856,25; abertura de
buraco na parede para a instalação de exaustor no tanque dos pinguins) R$850,00.
Os conselheiros por unanimidade aprovaram as 07 demandas apresentadas. A
seguir o Sr. Dorlan informou sobre ad referendun de R$6.800,00 referente a
aquisição de uma televisão (65 polegadas) para educação ambiental no Aquário e
aprovada pelo Conselho. Em Assuntos Gerais o Sr. Fernando Azevedo informou da
abertura de processo para a solicitação de repasses (setembro/2017 a fevereiro de
2019) a Tesouraria quanto às permissões de uso de espaço nos parques (lojas,
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feiras) citando os valores de cada parque: Aquário R$ 82.384,95, Orquidário R$
34.904,50 e Jardim Botânico R$ 1.639,00. Este comunicou que de acordo com a
AUDESP (Sistema Online de Prestação de Contas do Tribunal de Contas) a partir
de hoje todos os processos acima de R$ 6.632,50 deverão conter nome, CPF e cargo
de quem atesta as notas e também o nome, CPF e e-mail do responsável pela
contratada. O presidente informou que o relatório de atividade anual de 2017 e 2018,
será enviado por e-mail. Sr. Éder explicou que os processos enviados pelos parques
ao SAAF/SEMAM podem ser enviados sem a Ata, porém na cota do processo
constará a data da aprovação desta. Este reiterou que as Atas serão previamente
juntadas a estes. A Sra. Ana Márcia pontuou que a anexação destas traz
transparência ao processo. 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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