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ATA DA 23ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO 
ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR 

 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, realizou-

se a 23ª. 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 da Ata da 22ª. Reunião 

Ordinária. 2 - Educação Ambiental nos Parques. 3 - Assuntos Gerais. Estiveram presentes os 

Conselheiros Srs.(as): Marcos Libório – Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Éder 

Santana de Oliveira – DEPAVI/SEMAM, Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro - 

AQUÁRIO/SEMAM, Maria Isabel Francisca da Hora - COPAM/SEMAM, Priscila Silva Corrêa 

– COPAM/SEMAM, Dorlan Jorge dos Santos e Fernando Santana de Azevedo – 

SAAF/SEMAM. Convidados Srs.(as): Cibele Coelho Augusto Orquidário/SEMAM, Edna 

Santos Góes - Aquário/SEMAM, Vitor Nagib Moreira e Carla Augusto Paschoal - Jardim 

Botânico/SEMAM, Claudia Cristiane Giglio Brito, Débora Mandaji e Alessandro Zuffo – 

SEPROAM/SEMAM. O Sr. Marcos Libório agradeceu a presença de todos e iniciou a Reunião 

informando que o Sr. José Iglesias que era Membro deste Conselho, hoje está como 

Subprefeito da Área Continental de Santos. Perguntou se há dúvidas sobre a Ata da 22ª. 

Reunião Ordinária, os conselheiros informaram que não e esta foi aprovada. No item 2, o 

Presidente indagou como serão efetuadas as inscrições para os cursos de férias de cada 

parque, qual a quantidade de vagas existentes e salientou se há demandas a serem 

solicitadas para a Educação Ambiental destes. Sra. Edna informou que as inscrições para os 

cursos serão efetuadas mediante a doação de alimentos (leite em pó, macarrão ou óleo) que 

serão revertidos ao Fundo Social. Participou que estas ocorrerão no Aquário de 05/07 a 22/07, 

oferecendo 580 vagas e divididas em 23 cursos que ocorrerão em 10/07 (crianças acima de 

12 anos e adultos), 17/07 (crianças de 05 a 07 anos) e 24/07 (08 a 11 anos), além de 90 vagas 

para 02 visitas noturnas (17/07 e 24/07). Destacou que a quantidade total de vagas oferecidas 

(incluindo as visitas noturnas) é de 670. Esta apresentou as demandas para Educação 

Ambiental do Aquário: Comemoração de Aniversário do Aquário (74 anos) R$ 700,00; 

Reforma da sala da exposição da pesca fantasma R$ 2.700,00; 01 Notebook R$ 6.500,00 

ressalvando que este ficará sob a responsabilidade do coordenador do parque. Por 

unanimidade os conselheiros aprovaram as demandas apresentadas. Sra. Cibele 

informou que no Orquidário as inscrições das 470 vagas (sendo 240 destas para visita 

noturna), serão presenciais com distribuição de senhas. Comunicou que os cursos atendem 

crianças de 09 a 11 anos nos dias 15 a 19/07 e 06 a 08 anos nos dias 22 a 26/07, e também 

há cursos para os adultos relacionados ao bem estar “Pensar na Humanidade” divididos em 

duas turmas: 1ª. turma 15,16, e 17/07 e 2ª. turma 22 e 25/07 (parte da manhã). Informou sobre 

04 oficinas que pautarão “O Lixo” (compostagem, reciclagem e plantio) nos dias 05,19 e 26/07 
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(manhã) e 12/07 (tarde), aplicadas por monitores mirins. Ressaltou que as visitas noturnas 

ocorrerão nos dias 02,10,16 e 23/07. Esta apresentou as seguintes demandas: Instalação de 

ponto de rede no espaço da educação ambiental R$ 1.400,00 e aquisição de 06 computadores 

(para os 03 parques) R$ 27.525,00. Por unanimidade os conselheiros aprovaram as 

demandas apresentadas. Sr. Vitor (Jardim Botânico) informou que no parque o curso de 

férias é denominado como atividade de férias sendo distribuídas 275 vagas  para 16 cursos 

abertos ao público realizados em  04 semanas de 08/07 a 02/08, além de oficinas de 

compostagem que serão realizadas nos dias da feira de orgânicos (04 e 21/07). Este informou 

a necessidade de divulgação na mídia das atividades de férias e apresentou as demandas do 

parque: aquisição de 01 armário para materiais pedagógicos da educação ambiental R$ 

2.300,00; aquisição de 01 plastificadora R$ 700,00 e solicitação de orçamento para aquisição 

de 50 cadeiras, cujo valor será informado oportunamente. Por unanimidade os conselheiros 

aprovaram as demandas apresentadas. Sra. Claudia (COPOLAM) apresentou proposta de 

realização de “Fórum de Educação Ambiental nos Parques” com a realização de 03 encontros 

voltados à Educadores Ambientais e informou que o valor para a realização deste é de até R$ 

10.000,00. Por unanimidade os conselheiros aprovaram a demanda apresentada. Sr. 

Vitor, Sra. Cibele e Edna, apontaram a necessidade da contratação de estagiários para a 

educação ambiental dos 03 parques e solicitaram 02 (biologia e ciências do mar) para o 

Aquário, 02 (biologia e pedagogia) para o Orquidário e 02 (engenharia ambiental/agronomia 

e pedagogia) para o Jardim Botânico. O Presidente reiterou a necessidade dessas 

contratações. Sr. Dorlan comunicou que a provisão para os 06 estagiários (carga horária de 

6h) no período de julho a dezembro/2019 é de R$ 60.000,00 ocorrendo posteriormente a 

renovação dos contratos. Por unanimidade os conselheiros aprovaram a contratação dos 

estagiários. O Presidente solicitou a deliberação da verba de R$ 30.000,00 aos parques (R$ 

10.000.00 para cada um) para o 2º semestre (julho a dezembro/2019) voltados para educação 

ambiental. Por unanimidade o conselho aprovou a liberação da verba. Na continuidade o 

Sr. Alessandro informou à Sra. Cibele que 04 estagiários da COPOLAM estarão auxiliando-a 

no curso de férias no Orquidário. Esta comunicou que, com isto, poderá ampliar o número de 

inscrições para o curso de férias no Orquidário. O Presidente agradeceu pelo envolvimento e 

desempenho das equipes de educação ambiental dos parques. Estes reiteraram que a 

reunião foi interativa e produtiva. Na continuidade o Sr. Dorlan informou o saldo bancário do 

fundo de R$ 3.328.000,00 e também sobre previsão futura de arrecadação dos parques (até 

dezembro/2019) de R$ 1.500.000,00 totalizando R$ 4.828.000,00, sendo que deste valor há 

saldo a pagar no valor de R$ 4.202.000,00. Este solicitou o cancelamento da aprovação de 

R$ 191.000,00 para a Ata do Peixe, sendo esta cancelada pelo conselho. Apresentou as 

seguintes demandas: diferença de valor no sistema de anestesia R$ 1,70; diferença de valor 

referente a ingressos da empresa 3A R$ 7.980,00; diferença de valor para reparos de 
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iluminação (Jardim Botânico) R$ 500,00; diferença de valor de material de limpeza (Aquário e 

Orquidário) R$ 649,80. Por unanimidade os conselheiros aprovaram as demandas 

apresentadas. A Sra. Isabel (Jardim Botânico) apresentou as seguintes demandas: aquisição 

de equipamentos de jardinagem R$ 9.449,00; aquisição de tintas R$ 3.000,00. Por 

unanimidade os conselheiros aprovaram as demandas apresentadas. A Sra. Priscila 

(Orquidário) apresentou as seguintes demandas: diferença de valor dos tubos de PVC para o 

pergolado R$ 1.978,80; diferença de valor de vigas de madeira para o percolado anexo ao 

telado do viveiro R$ 2.186,70; aquisição de tintas  e verniz para o guarda-corpos R$ 725,60; 

aquisição de tinta acrílica para o Anfiteatro e as bases R$ 1.080,73;  adesivo de contato (piso 

emborrachado) R$ 668,00;  peças para hidráulica R$ 1.618,00; 02 desumidificadores de 

ambiente R$ 4.200,00; aquisição de caixas para transporte de animais (P, M e G) para o 

Orquidário e Aquário R$ 5.000,00; 01  Nobreak para câmaras de vacinas R$ 3.400.00. Por 

unanimidade os conselheiros aprovaram as demandas apresentadas. Sr. Alex Sandro 

(Aquário) apresentou as seguintes demandas: manutenção do aparelho de doppler R$ 415,00; 

aquisição de refletores de led R$ 10.000,00; locação de embarcação R$ 5.000,00. Por 

unanimidade os conselheiros aprovaram as demandas apresentadas. Sr. Éder informou 

que a empresa Eletrowal  contratada em 2018 para efetuar 04 obras no Aquário, executou 

apenas uma, ocorrendo a aplicação de multa a esta. Informou que em nova Ata a Empresa 

Matheses Engenharia foi vencedora apresentando um orçamento de R$ 406.159,73 e este 

valor compreende a revitalização da fachada do parque, corredor de visitas, sala do laboratório 

e centro cirúrgico (RX) e o tanque oceânico (drenagem) e solicitou a aprovação do valor para 

a realização das obras no Aquário. Por unanimidade os conselheiros aprovaram o valor 

orçado. Assuntos Gerais. A Sra. Ana participou que emendas parlamentares municipais e 

estaduais podem ser utilizadas nos parques. Sr. Éder reiterou que a busca para melhorias 

seja constante. Sra. Isabel comunicou sobre visita do Eng. Áureo, na qual foi informado que a 

empresa contratada para reforma de prédio no Jardim Botânico, iniciará as obras entre os dias 

10 e 15/07. O Presidente informou sobre convite da deputada Rosana Valle para apresentação 

sobre o Meio Ambiente em sessão solene do Congresso Nacional em Brasília.  Salientou que 

este é um momento de reação ao meio ambiente no município de Santos, pois está se 

mudando a forma de pensar. A seguir, 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 


