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ATA DA 28ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

12 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, 

realizou-se a 28ª. 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, Éder Santana de Oliveira –  

DEPAVI/SEMAM, Mauro Sérgio Marques Mandira – Jardim Botânico/SEMAM, Alex 

Sandro Luiz dos Santos Ribeiro – Aquário/SEMAM, Rodrigo Deberdrossian – 

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

SAAF/SEMAM. Convidados: Srs. Marcus Neves Fernandes – COPOLAM/SEMAM, Paulo 

Marco de Campos Gonçalves – Jardim Botânico/SEMAM e Comandante Ronaldo Pereira 

Pinto (SESEG/Guarda Municipal). Pauta da Reunião: 1. Aprovação da Ata da 27ª. Reunião 

Ordinária; 2. Apresentação do Projeto CACAU; 3. Apresentação de solicitações dos 

parques; 4. Limpeza dos parques; 5. Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu a 

presença de todos, iniciou a reunião perguntando se aprovavam a Ata enviada 

previamente por e-mail. Estes dispensaram a leitura e consideraram-na aprovada. No item 

2, Sr. Paulo Marco apresentou o Projeto do Centro de Aprendizagem em Compostagem 

e Agricultura Urbana – CACAU, uma das linhas de ação da Secretaria do Meio Ambiente 

através do Projeto Composta Santos, com dois espaços (Orquidário e Jardim Botânico) 

para compostagem em atividade. Inteirou o Conselho da necessidade das seguintes 

manutenções nos dois parques, Jardim Botânico e Orquidário, onde se desenvolvem 

atividades: 1 – Fachadas (lavagem e limpeza por hidrojateamento); 2 – Alambrados (troca 

de telas e tubos de F.G); 3 – Estruturas de concreto e alvenaria (reparo em trincas e 

rachaduras); 4 – Pintura de esmalte sintético em estrutura de madeira e metálica (tesouras 

do telhado e tubos do alambrado); 5 – Regularização de pisos (execução de argamassa); 

6 – Instalação de rede de proteção; 7 – Execução de rampa de acesso em concreto 

desempenado na entrada principal. Informou que o valor previsto da manutenção é de R$ 

13.874,66 (Treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) e 

solicitou aos Membros a deliberação da verba. Estes, por unanimidade, aprovaram a 

liberação da verba para manutenção de setores do Jardim Botânico, onde vem ser 

realizando a compostagem, através do Projeto CACAU. Sr. Fernando indagou se 

haverá estagiários no Projeto. Sr. Paulo Marco informou que sim, havendo a necessidade 

de quatro. O Presidente ressaltou a importância que, nestes espaços, haja identificação 
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visual. No item 3, foram apresentadas as seguintes demandas: Jardim Botânico (Sr. 

Mauro Mandira) – aquisição de 160 metros de cabos elétricos R$ 1.496,00 (Hum mil, 

quatrocentos e noventa e seis reais). Aprovada por unanimidade pelos Membros. 

Jardim Botânico (Sr. Dorlan/SAAF) – Reparo na iluminação dos postes (P.A. nº. 

72613/2019-03) R$ 7.000,00 (Sete mil reais); referente a aquisição de materiais para a 

administração (P.A. nº. 76385/2019-14) R$ 5.950,00 (Cinco mil, novecentos e cinquenta 

reais); Encontro Estadual dos Jardins Botânicos do Estado de São Paulo, custo R$ 700,00 

(Setecentos reais). Aprovadas por unanimidade pelos Membros. Sr. Rodrigo 

(Orquidário) – manutenção do Pergolado (estrutura de madeira) R$ 11.653,43 (Onze mil, 

seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos); reforma do muro R$ 

57.193,31 (Cinquenta e sete mil, cento e noventa e três reais e trinta e um centavos); 

materiais de consumo para o laboratório R$ 2.000,00 (Dois mil reais); manutenção de 

aparelhos de ar condicionado (Aquário e Orquidário) R$ 17.500,00 (Dezessete mil e 

quinhentos reais); curso de capacitação no SENAC (Atendimento e Desenvolvimento 

Humano – estimativa de participação de 62 servidores) R$ 20.000,00 (Vinte mil reais); 

diferença de R$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais) referente a aquisição de mais uma 

máquina de lavar/secar. Aprovadas por unanimidade pelos Membros. Sr. Dorlan/SAAF 

(Orquidário) - diferença de R$ 75,35 (Setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) 

referente a ponto de rede para educação ambiental; diferença de R$ 1.450,91 (Hum mil, 

quatrocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos) referente a manutenção do muro 

de zoologia e construção de mostruário de orquídeas; festividades do Orquidário R$ 

2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais); aquisição de ferramentas para os parques 

(Aquário/Orquidário/Jardim Botânico – P.A. nº. 52.149/2019-67) R$ 4.335,50 (Quatro mil, 

trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Aprovadas por unanimidade. Sr. 

Alex Sandro (Aquário) - manutenção do foco cirúrgico veterinário (luz da mesa de cirurgia) 

R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais); Instalação de rede de ar comprimido medicinal 

R$ 2.264,00 (Dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais); material de manutenção para 

o tanque de mamíferos marinhos R$ 2.884,00 (Dois mil, oitocentos e oitenta e quatro 

reais); silicone específico para vidro R$ 2.000,00 (Dois mil reais); aquisição de substrato 

R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); insumos de biologia R$ 10.000,00 (Dez mil reais); 

higienização dos filtros e aquisição de mais dois R$ 1.690,00 (Hum mil, seiscentos e 

noventa reais); aquisição de um tubarão (fêmea) bambu R$ 4.500,00 (Quatro mil e 

quinhentos reais). Aprovadas por unanimidade. Sr. Dorlan/SAAF (Aquário): diferença 

de R$ 39.828,76 (Trinta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis 

centavos) referente ao sistema de filtragem do tanque dos mamíferos marinhos, aprovado 
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anteriormente com valor de R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais); diferença de 

R$ 780,00 (Setecentos e oitenta reais) referente à aquisição de cilindros de oxigênio de 

50L. Aprovadas por unanimidade pelos Membros. Na continuidade, o Sr. Alex Sandro 

apresentou o Projeto “Águas Vivas” uma atração de alto impacto para o parque. Salientou 

que o Aquário de Ubatuba é que detém todo o conhecimento de cultivo desta espécie, a 

proposta do Projeto é a utilização de um tanque com águas vivas expostas e por trás 

deste, uma estrutura com uma minifazenda marinha para produção de microalgas, 

zooplâncton, fitoplâncton, microplânctons, misidáceos, (diversos animais e organismos) e 

que, posteriormente, tem-se oportunidade de ter outras espécies, como o cavalo marinho. 

No Projeto está incluso o cultivo de algas marinhas (uma, duas ou três espécies nativas), 

estrutura da minifazenda e comunicação digital. Apresentou demanda para a implantação 

do Projeto no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sendo aprovada por 

unanimidade pelos Membros a implantação do tanque de águas vivas. No item 4, o 

Presidente ressaltou atenção quanto à zeladoria dos sanitários, tanto dos visitantes 

(público) quanto dos funcionários (neste sentido, especialmente dos armários e 

chuveiros). Sr. Éder informou que o edital publicado para contratação de limpeza dos 

parques foi elaborado superando o objeto de impugnação de processo administrativo 

análogo da Secretaria de Turismo (SETUR) para evitarmos outras impugnações. Informou 

da necessidade de contratação emergencial, de quatro pessoas para efetuarem a limpeza 

exclusivamente do Aquário pelo período de até noventa dias, limitado ao resultado do 

processo para contratação de limpeza dos parques antes mencionado, vez que  não é 

possível realizar a limpeza precária em equipamento turístico que é o segundo mais 

visitado no Estado de São Paulo, com custo de R$ 16.220,16 (Dezesseis mil, duzentos e 

vinte reais e dezesseis centavos). A demanda apresentada pelo Sr. Éder para a 

contração emergencial de quatro pessoas para a limpeza do Aquário foi aprovada 

por unanimidade. Em Assuntos Gerais, o Sr. Marcus Neves apresentou três propostas 

de atrações públicas, trazendo um selo de qualidade a mais, para os três parques para a 

temporada 2019/2020: 1ª. Museu de Acervo da Natureza (itinerante) com sete mil peças 

entre fosseis (incluindo dois ovos de dinossauros), meteoritos, minerais, rochas, corais, 

conchas, etc. Informou que, para proteção do acervo, está inclusa a presença de 

segurança; 2ª. Exposição de 94 fotografias de brinquedos tiradas na zona de arrebentação 

do mar (praia), ficando expostas em placas nas paredes externas (muros) dos parques, 

tendo como objetivos, a exposição das fotos contendo explicação de contexto ambiental 

(reflexão do descarte incorreto e o impacto do material nas praias). As fotos se 

transformam num jogo de memória para as crianças, a exposição é itinerante e adaptada 
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ao local. Participou que a presença de segurança também está inclusa; 3ª. Teatro nos 

parques (artistas/monitores apresentam peças lúdicas e customizadas), ocorrendo em 15 

finais de semanas (dezembro de 2019 a fevereiro de 2020), o publico alvo é o infantil, a 

ênfase do teatro é sustentabilidade, descarte correto de resíduos, reciclagem, bem estar 

animal, preservação e recursos naturais. Informou que o custo para as atrações é de R$ 

100.000,00 (Cem mil reais). Aprovada por unanimidade pelos Membros. Sr. Éder 

apresentou duas demandas; 1ª. necessidade de projeto fotovoltaico para o sistema de 

energia elétrica do Aquário com custo de R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais); 2ª. 

aprovação do custo de R$ 0,30 (trinta centavos) por utilização de cartão de crédito/débito 

na aquisição de ingressos para os parques. Aprovadas por unanimidade pelos 

Membros. Na continuidade, o Sr. Éder informou que a participação do Comandante 

Pereira (SESEG/Guarda Municipal) decorre das dificuldades quanto à segurança 

patrimonial nos parques, passando a palavra a cada um dos coordenadores para expor 

ao Comandante a realidade enfrentada: Sr. Rodrigo solicitou a presença integral de um 

guarda municipal, ressaltando que devido ao período das férias de final de ano aumenta 

o fluxo de visitantes, sendo que também há o curso de férias, não sendo razoável não 

contar com qualquer guarda municipal em suas dependências. Sr. Mauro Mandira 

informou da necessidade de um guarda municipal no período noturno. Sr. Alex Sandro 

informou que em razão da alteração de horário de encerramento do parque de 18 para 19 

horas necessitam que o guarda municipal que atende o parque se ajuste ao novo horário. 

Ao término dos relatos o Comandante Pereira comunicou que no Aquário o guarda 

municipal será ajustado ao novo horário, no Jardim Botânico fará o possível para resolver 

a dificuldade apontada, no Orquidário solicitará reforço quanto à maior presença das 

viaturas no parque. Sr. Éder reiterou a prioridade em sanar as questões indicadas nos 

parques. 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 

 


