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ATA DA 30ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

24 JANEIRO DE 2020 
. 
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 09:30 horas, em 1ª. 

chamada realizou-se a 30ª. 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/SEMAM), Rogério Lima (SEFIN), tendo a seguinte pauta: 1 – 

Aprovação da Ata da 29ª. Reunião Ordinária. 2 – Processos em andamento. 3 – 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: Aquário – aquisição de pescados para alimentação de 

animais – R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais); aquisição de dois tubarões galha 

preta – R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais); aquisição de  filtro skimmer – R$ 5.000,00 (Cinco mil 

reais); aquisição de 15 bombas - R$ 30.000,00 (Trinta mil reais); realização de exames 

biológicos  - R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); gerador de energia (aquisição ou manutenção) - 

R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais); sistema de filtragem do tanque oceânico e do tanque do 

tubarão – R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais); limpeza da fachada (vidros) – R$ 8.000,00 

(Oito mil reais); içamento de condensadores – R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); 

filtragem do tanque das tartarugas – R$ 11.000,00 (Onze mil reais); elevador novo – R$ 

100.000,00 (Cem mil reais); raio X portátil – R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). As 

demandas foram aprovadas por unanimidade. Jardim Botânico - remoção de dez árvores 

(P.A. nº. 53767/2019-51) – R$ 19.450,85 (Dezenove mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

oitenta e cinco centavos); aquisição de quatro aparelhos de ar condicionado - R$ 9.708,00 

(Nove mil, setecentos e oito reais); aquisição de materiais para manutenção de equipamento de 

poda – R$ 5.115,00 (Cinco mil, cento e quinze reais); aquisição de materiais para manutenção 

geral – R$ 5.748,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais); concertina para fundo do 

parque – R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais); aquisição de madeiras para reforma do 

playground – R$ 3.000,00    (Três mil reais); aquisição   de   materiais   para manutenção – R$ 

14.545,00 (Quatorze mil,  quinhentos e  quarenta e cinco reais);   aquisição de relógio digital – 

R$ 10.000,00 (Dez mil reais); aquisição de novos  brinquedos para o playground  – R$ 50.000,00 

(Cinquenta mil reais); aquisição  para  um novo  banheiro  família  - R$ 30.000,00 (Trinta                
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mil reais). As demandas foram aprovadas por unanimidade pelos Membros. Orquidário – 

manutenção de recintos e dos guarda corpos (P.A. nº. 85691/2019-14 - R$ 9.038,00 (Nove mil 

e trinta e oito reais); aquisição de carnes para alimentação de animais – R$ 30.000,00 (Trinta 

mil reais); aquisição de hortifrútis para alimentação dos animais – R$ 90.000,00 (Noventa  mil 

reais); aquisição de ração para alimentação dos animais – R$ 90.000,00 (Noventa mil reais); 

aquisição de portas e ferragens – R$ 4.000,00 (Quatro mil reais); aquisição de oito metros de 

areia – R$ 960,00 (Novecentos e sessenta reais); aquisição de seis metros de areia – R$ 702,00 

(Setecentos e dois reais); aquisição de sombrite – R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais); 

aquisição de grades de ferro para bilheteria e lojinha - R$ 7.000,00 (Sete mil reais); aquisição 

de alarmes – R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais); aquisição de canos – R$ 2.325,17 (Dois 

mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos). As demandas foram aprovadas por 

unanimidade pelos Membros. Sr. Éder apresentou as seguintes demandas: pipocas e algodão 

doce referentes a divulgação do Museu Itinerante (P.A. nº. 5859/2020-41) – R$ 2.020,00 (Dois 

mil e vinte reais); cheques de adiantamento/ano para os três parques - R$ 70.000,00 (Setenta 

mil reais); controle de acesso/ano para os três parques – R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta 

mil reais); Transporte de valores/ano (PROSEGUR) – R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais); 

contratação de estagiários/ano - R$ 673.200,00 (Seiscentos e setenta e três mil e duzentos 

reais); tarifas Banco do Brasil/ano - R$ 2.000,00 (Dois mil reais); Educação Ambiental/ano - R$ 

40.000,00 (Quarenta mil reais); aquisição de treze computadores – R$ 64.000,00 (Sessenta e 

quatro mil reais) aproximadamente; diferença do valor de R$ 0,50 (Cinquenta centavos) 

referente ao P.A. nº. 14195/2019 - (aquisição de tintas); diferença do valor de R$ 400,00 

(Quatrocentos reais) referente ao P.A. nº. 48006/2019-04 (Tarifa bancária); diferença do valor 

de R$ 2.450,00 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) referente ao cheque de adiantamento 

de 2019; diferença do valor de R$ 2.477,75 (Dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e 

setenta e cinco centavos) referente a aquisição de medicamentos e aprovado anteriormente o 

valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) sendo totalizado em R$ 22.477,75 (Vinte e dois mil, 

quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos). As demandas foram 

aprovadas por unanimidade. No item 3, Sr. Dorlan apresentou planilha de prestação de contas 

de 2019. Sr. Éder solicitou que seja enviada por e-mail aos Membros. 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 

lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo Sr. Presidente.  

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


