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ATA DA 25ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES – FEPAR 
 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 

minutos, em primeira chamada, realizou-se a 25ª. 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 24ª. Reunião Ordinária. 2 - 

Instalação de Energia Fotovoltaica. 3 - Assuntos Gerais. Estiveram presentes os 

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

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

AQUÁRIO/SEMAM, Dorlan Jorge dos Santos – SAAF/SEMAM e Rodrigo 

Derbedrossian - ORQUIDÁRIO/SEMAM. Convidados: Sr(a). Maria Isabel Francisca 

da Hora – COPAM/SEMAM e Fernando Santos Almeida – SEIAMB/SEMAM. O Sr. 

Marcos Libório agradeceu a presença de todos e perguntou se há dúvidas sobre 

a Ata da 24ª. Reunião Ordinária enviada por e-mail, os conselheiros informaram que 

não e esta foi aprovada. No item 2, o Sr. Fernando Almeida efetuou apresentação 

sobre energia fotovoltaica participando que é um dos indicadores (pontuando com 

1.35) do Programa Município Verde Azul (PMVA) do Estado de São Paulo. 

Exemplificou 02 municípios do estado de São Paulo e reconhecido pelo PMVA nesta 

interface:  Fernandopólis que investiu na tecnologia solar com a instalação de painéis 

(placas) solares em terreno entorno de um bairro para gerar energia solar para toda a 

cidade e Itu que instalou paíneis especificos nas proxímidades das escolas para 

energia voltada ao consumo dos ares condicionados. Salientou que há interface com 

indicadores do PMVA, do Programa Cidades Sustentáveis e das propostas de meta 

do Programa Participação Direta nos Resultado (PDR) da Prefeitura de Santos. Na 

continuidade o Presidente ressaltou que uma das metas do PDR para a SEMAM é a 

instalação de painéis solares. Informou que será publicado Termo de Referência (TR) 

para instalação dos referidos paíneis para substituição energética do sistema de 

bombeamento da captação de água oceânica para os tanques e apresentou demanda 

de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) para instalação de 

energia fotovoltaica. Os conselheiros aprovaram por unanimidade a demanda 

apresentada. No item 3  foram apresentadas as seguintes demandas: Jardim 

Botânico - Sra. Isabel: 10 árvores (remoção em função de vendaval) - R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais), 03 motoserras ( (02) Orquidário e (01) Jardim Botânico), 

02 roçadeiras, 01 motopoda, 01 parafusa furadeira, 01 motobomba - R$ 
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15.669,00 (Quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais); diferença de R$ 

500,00 (Quinhentos reais) referente ao sistema de monitoramento e iluminação 

anteriormente aprovado em R$ 8.000,00 (Oito mil reais); 01 plastificadora - R$ 

400,00 (Quatrocentos reais); 01 ventilador grande (sala de criatividade) - R$ 1.500,00 

(Hum mil e quinhentos reais); 70 mourões - R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais); 

cabos e fotocelulas (postes da oficina) - R$ 3.601,00 (Três mil, seiscentos e um reais); 

alambrado - R$ 10.350,00 (Dez mil, trezentos e cinquenta reais); reforma do telhado 

(administração, biblioteca, herbário e sala multiuso) - R$ 64.512,00 (Sessenta e 

quatro mil, quinhentos e doze reais). Os conselheiros por unanimidade aprovaram 

as demandas apresentadas para o Jardim Botânico Sr. Éder deu ciência das 

consultas realizadas para o elevador do Cubo, na qual,  todos informaram sobre a 

impossibilidade de conserto e foi apontada a necessidade da troca do elevador e 

manutenção, valor previsto de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). Sr. Rodrigo – 

Orquidário: lâmpadas leds de diversos tipos (para os 03 parques, uma forma de 

economia de energia) - R$ 22.266,80 (Vinte e dois mil, duzentos e sessenta e seis 

reais e oitenta centavos); buchas e parafusos (03 parques) - R$ 3.104,45 (Três mil, 

cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos); tintas para manutenção (Orquidário 

e Aquário) - R$ 6.524,48 (Seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito 

centavos). Os conselheiros por unanimidade aprovaram as demandas 

apresentadas para o Orquidário. Sr. Alex Sandro – Aquário: 08 tampas de inox para 

04 caixas d’água (200 mil litros cada uma) – R$ 14.600,00 (Quatorze mil e seiscentos 

reais); limpeza dos toldos (parte frontal) e polimento de vidros dos tanques dos 

pinguins e leão marinho - R$ 13.000,00 (Treze mil reais); portões e fechamento de 

acessos laterais - R$ 6.000,00 (Seis mil reais); reparo dos perfis e lambris - R$ 

9.350,00 (Nove mil, trezentos e cinquenta reais); 03 filtros skimmer - R$ 10.000,00 

(Dez mil reais); revitalização do Sistema de Filtragem do tanque do leão marinho - R$ 

260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais). Os conselheiros por unanimidade 

aprovaram as demandas apresentadas para o Aquário. O Sr. Presidente 

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 pelos Membros, será assinada pelo Sr. Presidente. 

  

 

                                                        MARCOS LIBÓRIO 


