ATA DA 31ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR
11 DE FEVEREIRO DE 2020
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10h30min, em 2ª.
Chamada,

realizou-se

a

31ª.

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 os 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) e Rogério Lima (SEFIN), tendo a seguinte pauta:
1 – Aprovação da Ata da 30ª. Reunião Ordinária. 2 – Apresentação das necessidades
e melhorias dos parques; 3 – Assuntos Gerais. O Presidente iniciou a reunião
agradecendo a presença de todos. No item 1, a Ata foi aprovada pelos Membros. No
item 2, foram apresentadas as seguintes demandas: Aquário – manutenção de
bombas – R$ 8.000,00 (Oito mil reais); aquisição de armário para o centro cirúrgico –
R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais); aquisição de peças (conexões e válvulas)
– R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); troca da cobertura, calhas e da passarela (corredor
dos pinguins) - R$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais); manutenção das calhas R$ 20.000,00 (Vinte mil reais); troca da rede de proteção - R$ 860,00 (Oitocentos e
sessenta reais); aquisição de 05 ventiladores para os tanques – R$ 5.000,00 (Cinco
mil reais); iluminação do letreiro – R$ 2.000,00 (Dois mil reais); renovação de plantel
– R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). As demandas foram aprovadas por
unanimidade. Jardim Botânico–aquisição de dois aparelhos de televisão (para o
Jardim Botânico e Aquário)– R$ 10.000,00 (Dez mil reais); aquisição de caixas de
sons, telão para projeção e projetor - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais); aquisição de
telhas translúcidas com suportes e pregos – R$ 11.310,00 (Onze mil, trezentos e dez
reais); aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado (instalação e manutenção) para
os prédios da administração, do almoxarifado e da oficina – R$ 8.700,00 (Oito mil e
setecentos reais); aquisição de uniformes (03 parques) – R$ 9.900,00 (Nove mil e
novecentos reais); aquisição de coletes (identificação de estagiários e voluntários)
para os 03 parques – R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); aquisição de materiais para
elevação de muro e correção de piso – R$ 16.870,00 (Dezesseis mil, oitocentos e
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setenta reais); instalação de fonte interativa – R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais);
construção de passarela e piso tátil (através de Ata) - R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
As demandas foram aprovadas por unanimidade. Orquidário – aquisição de
repelentes (para 06 meses) - R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) para os 03
parques; aquisição de escada trepadeira de alumínio de 5 metros – R$ 5.638,00
(Cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais); recuperação do telhado e do forro (prédio
da administração) – R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). As demandas
foram aprovadas por unanimidade. O Presidente indagou sobre a instalação das
placas solares no Aquário. Sr. Éder informou que está em andamento e que
apresentará aos Membros o Projeto Executivo Elétrica e Captação Solar que está
veiculado a esta questão. Na continuidade apresentou o referido projeto informando
que o valor estimado deste é de R$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais). Aprovada por
unanimidade. Sr. Dorlan apresentou demanda para aquisição de geladeira, fogão e
micro-ondas – R$ 15.480,00 (Quinze mil, quatrocentos e oitenta reais) para atender o
Jardim Botânico e o Orquidário e, também, a liberação da diferença de R$ 360,00
(Trezentos e sessenta reais) referente à aquisição de grades de ferro aprovada em
Ata anterior. Aprovadas por unanimidade. Em Assuntos Gerais, Sr. Éder reiterou
que as aprovações efetuadas nas Atas devem ter seus processos abertos no mesmo
mês. Sr. Fernando comunicou sobre tratativas com a empresa TXT Control para
avaliação de proposta referente a adesão de cartão de crédito/débito em totens. Sr.
Éder perguntou do andamento do WI-Fi e incumbiu o Sr. Fernando de resolver este
tópico. 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
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