ATA DA 26ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR
09 DE SETEMBRO DE 2019.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 09 horas,
realizou-se a 26ª. 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(as).
Marcos Libório – Presidente do Fundo e Secretário de Meio Ambiente, Maria Isabel
Francisca da Hora – DEPAVI/SEMAM (em substituição), Alex Sandro Luiz dos
Santos Ribeiro – AQUÁRIO/SEMAM, Rodrigo Deberdrossian – Orquidário/SEMAM,
Dorlan Jorge dos Santos e Fernando Azevedo Santana – SAAF/SEMAM, Mauro
Sérgio Marques Mandira - Jardim Botânico. Justificativa de ausência: Sra. Ana
Márcia Geronimo - SEFIN. Pauta da reunião: 1 - Aprovação da Ata da 3ª. Reunião
Extraordinária. 2 - Placas Fotovoltaicas para Sistema de Bombeamento do Aquário.
3 - Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu a presença de todos, iniciou a reunião
perguntando se todos aprovavam a Ata enviada previamente por e-mail. Estes
dispensaram a leitura e consideraram-na aprovada. No item 2, o Sr. Alex informou
sobre andamento do processo nº. 59520/2019-30 sobre placas fotovoltaicas, que
encontra-se para correção de minuta no Departamento de Licitação e Suprimentos
(DELIS) e posterior envio à Procuradoria Jurídica (PROJUR). Em Assuntos Gerais
o Sr. Dorlan informou que a planilha de recursos não utilizados sem processo,
apesar de aprovados no período de seis meses, está em elaboração. Sr. Mauro
(Jardim Botânico) comunicou sobre visita técnica de representante da empresa
Aliança sobre planilha de orçamento para reforma dos telhados do parque.
Comunicou que o processo nº. 60310/2019-76, referente ao elevador do Cubo, está
em prosseguimento para pregão. Na continuidade foram apresentadas as
demandas: Sr. Rodrigo (Orquidário) - 17 ventiladores de paredes R$ 8.160,00 (Oito
mil, cento e sessenta reais); contratação de 01 estagiário de veterinária, carga
horária de 06 horas de setembro a dezembro/2019 R$ 6.400,00 (Seis mil e
quatrocentos reais). Sr. Alex Sandro (Aquário) - tanque de oxigênio de 50L (centro
cirúrgico) – R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais); Sistema de monitoramento
com câmaras incluso colocação e instalação – R$ 8.000,00 (Oito mil reais); reforma
e reestruturação da sala de reunião e refeitório (mobiliários e equipamentos) – R$
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20.000,00 (Vinte mil reais); Sr. Dorlan diferença da aquisição de câmara frigorífica
(pinguins) - R$ 3.520,00 (Três mil, quinhentos e vinte reais; aquisição de
Computador para o Aquário (aprovado sem valor na Ata de julho) - R$ 5.364,87
(Cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos); diferença
de valor no vale transporte (Orquidário - aprovado no mês de maio) R$ 432,00
(Quatrocentos e trinta e dois reais); diferença do valor para supressão de árvore
(Orquidário - aprovado em julho) R$ 776,60 (Setecentos e setenta e seis reais e
sessenta centavos); diferença para tarifas bancárias R$ 700,00 (Setecentos reais).
Na continuidade, o Presidente perguntou sobre a situação dos parques. Sr. Rodrigo
informou que o playground está pronto e que o labirinto, em fase de pintura. Sr.
Alex Sandro informou que em outubro, além das atividades habituais, ocorrerão
atividades externas para o público infantil. Sra. Isabel participou que a salas de
criatividade e de multiuso estão sendo remodeladas. Srs. Fernando e Dorlan
informaram que quanto à questão de instalação de wi-fi nos parques, encontra-se
em andamento e que na próxima reunião apresentarão parecer. Definiu-se que as
próximas reuniões do FEPAR ocorrerão nos parques da seguinte forma: Aquário
07/10 às 09h; Orquidário - 04/11 às 09h; Jardim Botânico 09/12 às 09h. 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
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