ATA DA 24ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR
15 DE JULHO DE 2019.
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 10:00 horas,
realizou-se a 24ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de
Parques - FEPAR, na sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM,
sita à Pça. dos Expedicionários nº. 10, 9º. andar. Estiveram presentes: Srs.
Marcos Libório – Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Éder Santana de
Oliveira

–

DEPAVI/SEMAM,

Alex Sandro

Luiz dos Santos Ribeiro

-

AQUÁRIO/SEMAM, Rodrigo Deberdrossian – Orquidário/SEMAM e Fernando
Santana de Azevedo – SAAF/SEMAM. Justificativa de ausência: Sra. Ana Márcia
Geronimo e Sr. Dorlan Jorge dos Santos, com a seguinte pauta: 1 - Leitura e
aprovação da Ata da 23ª. Reunião Ordinária; 2 - Posição das providências dos
Hospitais Veterinários e Educação Ambiental; 3 - Assuntos Gerais. O Presidente
agradeceu a presença de todos. No item 1, perguntou se havia óbice quanto a
aprovação da Ata enviada previamente por e-mail. Estes informaram que não,
dispensaram a leitura e a aprovaram. No item 2, o Presidente perguntou qual o
recall efetuado pelos coordenadores. Sr. Éder informou que os estagiários estão
em processo de contratação para educação ambiental e sobre o hospital do
Orquidário, o Sr. Washington está finalizando a planilha de levantamento de
custos para a reforma. Comunicou que a empresa Mateses esteve no parque em
vistoria. Na continuidade foram apresentadas as seguintes demandas: Sr. Rodrigo
– Orquidário: 01 pulverizador costal R$ 1.000,00 (Hum mil reais), supressão de 01
árvore R$ 3.000,00 (Três mil reais), materiais elétricos (Aquário e Orquidário) R$
1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), diferença para aquisição de nobreak R$
4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais), diferença para aquisição de
desumidificador R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais). Este solicitou que da
arrecadação do parque, fique o valor em espécie de R$ 300,00 (Trezentos reais),
que não será depositado em conta corrente. O Conselho por unanimidade
aprovou as demandas e solicitação apresentadas para o Orquidário. Sr. Alex
Sandro – Aquário: realização para exames clínicos R$ 7.800,00 (Sete mil e
oitocentos reais), 01 geladeira e 03 freezer (horizontal) R$ 20.000,00 (Vinte mil
reais), 03 filtros fechados (sistema biológico) R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos
reais), diferença das bombas flutuantes (captação de água) R$ 8.000,00 (Oito mil

reais), solicitação de 02 estagiários por 12 meses R$ 40.000,00 (Quarenta mil
reais), manutenção das bombas R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), aquisição de
computadores, 02 Notebook e 01 Desktop (valores serão informados
posteriormente) e ratificação do valor de R$ 700,00 (Setecentos reais) para
R$ 900,00 (Novecentos reais), referente a comemoração de Aniversário do
Aquário. O Conselho por unanimidade aprovou as demandas, solicitação e
ratificação apresentadas para o Aquário. Sr. Éder apresentou demanda da
reforma dos telhados do Jardim Botânico R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil
reais). O Conselho por unanimidade aprovou a demanda. Em Assuntos Gerais,
o Sr. Fernando informou sobre novo sistema da Divisão de Auditoria Eletrônica de
São Paulo (AUDESP), no qual toda aquisição acima de R$ 6.632,50 (Seis mil,
seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) será obrigatório o
cadastramento do responsável pela empresa constando o nome completo e o
número do CPF. Sr. Éder ressaltou que o planejamento para demandas é
essencial. Sr. Fernando informou que a renovação do contrato com a
Transportadora de Valores PROSSEGUR será publicado no Diário Oficial (D.O.)
do município nesta semana. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, Glaucia Santos
dos Reis

secretariei e lavrei a presente Ata, que, depois de

aprovada pelos Membros, será assinada pelo Sr. Presidente.

MARCOS LIBÓRIO
PRESIDENTE

