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ATA DA 29ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

12 DEZEMBRO DE 2019. 

 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 09:00 

horas, em 1ª. chamada 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. 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, Mauro 

Sérgio Marques Mandira (Jardim Botânico), Rogério Lima (SEFIN) e Evaldo 

Marcos de Souza (Orquidário/SEMAM), tendo a seguinte pauta: 1 – Aprovação da 

Ata da 28ª. Reunião Ordinária. 2 – Apresentação de solicitações dos parques. 3 – 

Limpeza dos parques. 4 – Assuntos Gerais. O Presidente iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos, apresentou o Sr. Rogério que foi nomeado 

pela portaria nº. 206/2019, como representante da Secretaria de Finanças 

(SEFIN) no FEPAR. No item 1, a Ata foi aprovada pelos membros. No item 2, 

foram apresentadas as seguintes demandas: Orquidário e Aquário – aquisição 

de 02 armários (roupeiros), 19 cadeiras, gaveteiros e mesas, custo R$ 16.500,00 

(Dezesseis mil e quinhentos reais); Aquário, Orquidário e Jardim Botânico – 

aquisição de material de limpeza, custo R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); 

Orquidário – manutenção para setor extra e para o setor de quarentena, custo 

R$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil reais), com possibilidade de utilizar Ata 

da SESERP; aquisição de 03 freezers, 02 geladeiras, 02 fogões, custo R$ 

15.650,00 (Quinze mil seiscentos e cincoenta reais) com possibilidade de utilizar 

Ata da SEDUC; aquisição de tubos de aços galvanizados R$ 9.038,00 (Nove mil 

e trinta e oito reais) com possibilidade de utilizar Ata da SESERP. Os membros, 

por unanimidade, aprovaram as demandas apresentadas. Sr. Éder informou que 

autorizou ad referendum o pagamento de despesas referente às comemorações 

de aniversário do Orquidário no valor de R$ 2.480,00 (Dois mil, quatrocentos e 

oitenta reais), que ora é referendado por unanimidade. No item 3, Sr. Éder 

informou que o processo referente a limpeza dos parques, está sendo 

encaminhado para homologação. O Presidente ressaltou aos coordenadores que 
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priorizem a questão da limpeza nos parques. No item 4, Assuntos Gerais, o 

Presidente solicitou que sejam apresentadas alternativas quanto ao horário de 

funcionamento do Viveiro (VVI) do Orquidário. Ratificou que, a utilização de 

uniformes pelos funcionários dos parques, é uma forma de identificação visual 

para os visitantes. Perguntou sobre a questão da segurança nos parques. Sr. 

Rodrigo informou que apresentará proposta sobre a questão do VVI. Sr. Éder 

reiterou que a identificação dos funcionários é através de uniformes e, se 

necessário, será efetuada Ordem de Serviço quanto a obrigatoriedade do uso 

destes. Participou sobre reunião anteriormente realizada na SEMAM com a 

presença do Comandante Pereira e que será enviado ofício à SESEG informando 

dos riscos quanto a segurança nos parques. O Presidente perguntou sobre a 

conservação do viveiro de mudas do Jardim Botânico. O Sr. Mauro Mandira 

informou que a manutenção é efetuada periodicamente. Sr. Alex Sandro informou 

que no dia 24/12, representará o personagem do Papai Noel que entrará no 

tanque Oceânico do Aquário. Sr. Dorlan informou que a planilha (relatório) 

financeira de 2019, será apresentada na próxima reunião. Os membros definiram 

que a próxima reunião do FEPAR, será no dia 13/01/2019, podendo ser 

modificada pelo sr. secretário, se considerar necessário. 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 

 


