ATA DA 27ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR
07 OUTUBRO DE 2019.
Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, em
1ª chamada, realizou-se a 27ª. 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, Dorlan Jorge dos
Santos e Fernando Azevedo Santana – SAAF/SEMAM e Mauro Sérgio Marques
Mandira (Jardim Botânico/SEMAM). Justificativa de ausência: Sra. Ana Márcia
Geronimo (SEFIN). Pauta: 1 – Aprovação da Ata da 26ª. Reunião Ordinária. 2 –
Realização e Status dos Projetos aprovados em Reuniões anteriores. 3 – Assuntos
Gerais. O Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. No item 1,
a Ata foi aprovada pelo Conselho. No item 2, Sr. Dorlan apresentou a planilha de
status de projetos e salientou que aprovações ocorridas no período de 06 meses,
porém não realizadas, estão canceladas. Na continuidade Sr. Éder solicitou que
fosse aumentada a verba aprovada na Ata de 23 agosto/2019, referente
medicamentos para peixes, passando de R$ 10.000.00 (Dez mil reais) para R$
20.000,00 (Vinte mil reais), sendo utilizada tal verba para medicamentos gerais
para os parques. O Conselho concordou, aprovando a indicação por unanimidade.
A seguir foram apresentadas as seguintes demandas: Aquário - aquisição de
mobiliário R$ 16.813,00 (Dezesseis mil, oitocentos e treze reais); aquisição de 01
máquina de lavar/secar R$ 4.000,00 (Quatro mil reais); revitalização de cenário para
recinto R$ 162.377,53 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e sete reais
e cinquenta e três centavos); instalação de sombrite (cobertura) no tanque de
mamíferos marinhos R$ 5.690,00 (Cinco mil, seiscentos e noventa reais); aquisição
de tapete/piso (recepção do parque) R$ 3.000,00 (Três mil reais). O Conselho por
unanimidade aprovou as demandas apresentadas para o Aquário. Orquidário limpeza dos telhados dos ripados 1, 2 e 3 e mostruário de orquídeas (processo nº.
60841/2019-22) R$ 12.740,31 (Doze mil, setecentos e quarenta reais e trinta e um
centavos); manutenção no sistema de alarme R$ 3.300,00 (Três mil e trezentos
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reais); aquisição de EPI’s para 03 parques R$ 12.618,09 (Doze mil, seiscentos e
dezoito reais e nove centavos); 15 sacos de cimento R$ 376,00 (Trezentos e setenta
e seis reais); aquisição de barra chata de ferro R$ 877,04 (Oitocentos e setenta e
sete reais e quatro centavos); aquisição de concertina (arame farpado) R$ 4.760,00
(Quatro mil, setecentos e sessenta reais). O Conselho por unanimidade aprovou as
demandas apresentadas para o Orquidário. Jardim Botânico - restauração do
observatório de pássaros (Cubo) R$ 79.711,98 (Setenta e nove mil, setecentos e
onze reais e noventa e oito centavos); mobiliário para o espaço de educação
ambiental R$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais); aquisição de 15 mesas e
40 cadeiras plásticas R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais); aquisição de material
para manutenção (tintas, fechaduras, WD e diversos) R$ 10.689,00 (Dez mil,
seiscentos e oitenta e nove reais); reparo e manutenção nos postes e sistema de
iluminação R$ 7.000,00 (Sete mil reais); aquisição de soprador/aspirador R$
1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais). O Conselho por unanimidade aprovou as
demandas apresentadas para o Jardim Botânico. No item 3, Sr. Dorlan participou
que do valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) aprovado em julho/2019, referente a
aquisição de 01 geladeira e 03 freezers para o Aquário, foram utilizados R$
16.888,00 (Dezesseis mil, oitocentos e oitenta e oito reais), sendo adquiridas 02
geladeiras e 04 freezers, alterando-se o quantitativo e diminuindo o valor aprovado.
O Conselho, por unanimidade, aprovou a alteração. 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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