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ATA DA 32ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

16 DE MARÇO DE 2020 
 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 09 horas, em 1ª. 

Chamada, realizou-se a 32ª. 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 de Azevedo 

Santana – SAAF/SEMAM, Mauro Sérgio Marques Mandira (Jardim Botânico/SEMAM) e 

Rogério Lima (SEFIN), tendo a seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata da 31ª. Reunião 

Ordinária. 2 – Composta Santos nos 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, o Presidente perguntou sobre os espaços de compostagem do 

Orquidário e do Jardim Botânico e participou que ambos serão inaugurados no fim do 

mês. Os Coordenadores informaram que estão realizando as adequações necessárias 

para os locais da compostagem. Sr. Marcus Neves informou que a comunicação visual 

será realizada pela Secretaria de Comunicação (SECOM). Na continuidade foram 

apresentadas as seguintes demandas: ORQUIDÁRIO – iluminação do mostruário de 

Orquídeas – R$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais); aquisição de 03 micro-ondas (02 

para o Orquidário e 01 para o Aquário) – R$ 2.340,00 (Dois mil, trezentos e quarenta 

reais); aquisição de multiprocessador de alimentos – R$ 5.600,00 (Cinco mil e seiscentos 

reais); aquisição de 04 caixas de transporte – R$ 179,60 (Cento e setenta e nove reais 

e sessenta centavos); aquisição de 02 leitores de microchips (Aquário e Orquidário) – R$ 

1.160,00 (Hum mil, cento e sessenta reais). As demandas foram aprovadas por 

unanimidade. AQUÁRIO – aquisição de 01 Autoclave (equipamento) – R$ 3.000,00 

(Três mil reais); aquisição de armário com gaveteiro - R$ 2.000,00 (Dois mil reais); 

aquisição de 01 aparelho para laserterapia – R$ 10.000,00 (Dez mil reais); aquisição de 

01 ventilador pulmonar – R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais); aquisição de 02 

compressores (de 07 CV) incluso à  instalação – R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); 

aquisição para sistema de filtragem do recinto dos pinguins – R$ 120.000,00 (Cento e 

vinte mil reais); aquisição de tintas para reformas do tanque do Aquário (animais 

mamíferos) – R$ 7.570,00 (Sete mil, quinhentos e setenta reais). As demandas foram 

aprovadas por unanimidade. JARDIM BOTÂNICO – aquisição de tábuas de cedrinho 

(madeira) – R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem reais); aquisição de materiais para carpintaria 
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para os prédios das oficinas do almoxarifado – R$ 10.885,00 (Dez mil, oitocentos e 

oitenta e cinco reais); aquisição de material para a ala dos canteiros (alambrado) – R$ 

14.410,00 (Quatorze mil, quatrocentos e dez reais); aquisição de botas (60) e sapatos 

(60) – R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais); manutenção e recuperação de aterramento 

dos postes de iluminação – R$ 15.000,00 (Quinze mil reais); construção de banheiro 

familiar – R$ 15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais); substituição dos bancos do 

parque – R$ 66.111,00 (Sessenta e seis mil e cento e onze reais); substituição de lixeiras 

– R$ 16.400,00 (Dezesseis mil e quatrocentos reais); aquisição de brinquedos com 

acessibilidade – R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais); serviços de alvenaria na 

recuperação de caixas de passagens – R$ 12.120,00 (Doze mil, cento e vinte reais); 

comunicação visual para os 03 parques – R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). As demandas 

foram aprovadas por unanimidade. Sr. Éder apresentou demanda para a taxa anual 

da WAZA, corresponde ao Aquário e Orquidário que passaram a pagar taxa anual única 

– R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); aquisição de materiais para pintura e 

manutenção de muros no Orquidário – R$ 3.040,63 (três mil quarenta reais e sessenta 

e três centavos), já anteriormente solicitados, para referendo; aquisição de materiais para 

instalação de pontos de rede no prédio onde será instalado o almoxarifado, no Jardim 

Botânico – R$ 4.963,07 (quatro mil novecentos e sessenta e três reais e sete centavos). 

As demandas foram aprovadas por unanimidade. Sr. Rogério sugeriu que no período 

de contingência referente ao COVID-19, sejam priorizados os recursos essenciais à 

manutenção dos parques. Sr. Éder exaltou que neste período, os recursos devem ser 

utilizados com parcimônia e que dar-se-á preferência às aprovações para questões que 

não podem ser postergadas. Sr. Fernando apresentou aos membros o informativo 

bancário do mês de março. No item 3, o Presidente comunicou que os parques públicos 

(Aquário, Orquidário e Jardim Botânico Chico Mendes) estarão fechados a partir de 

17/03/2020 até 01/04/2020 ou data a ser indicada posteriormente de acordo com as 

condições sanitárias, em atendimento às medidas preventivas definidas na Reunião 

Extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (CONDESP) na 

qual foi pautado o COVID-19. 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 


