
ATA DA 35ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

26 ABRIL DE 2021 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 

horas, em 1ª. chamada realizou-se a 35ª. 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. Marcio Gonçalves Paulo - Presidente e Secretário de 

Meio Ambiente, Éder Santana de Oliveira – (DEPAVI/SEMAM), Alex Sandro 

Luiz dos Santos Ribeiro – (Aquário/SEMAM), Rodrigo Deberdrossian - 

(Orquidário/SEMAM), Fernando Santana de Azevedo - (SAAF/SEMAM), Edson 

Inácio da Silva (Jardim Botânico/SEMAM), Luís Trajano de Oliveira (SEFIN). 

Convidados: Alessandro Moraes de Souza e Thamyres Medina (SEMAM), 

tendo a seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata da 34ª. Reunião Ordinária. 2 – 

Debate de saldo do Fundo. O Presidente iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos, no item 1, a Ata da reunião anterior foi aprovada pelos 

Membros. No item 2, o presidente e o Sr. Eder apresentaram as seguintes 

demandas: PA nº 60406/2020 – 87, referente a intervenção em base estrutural 

de ferro de passarela (Aquário) valor R$ 295.264,24 (duzentos e noventa cinco 

mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos); PA nº 

12901/2021 – 14, referente a aquisição de motobombas para conservação da 

qualidade de água dos aquários e tanques, valor R$ 51.134,30 (cinquenta e um 

mil cento e trinta e quatro reais e trinta centavos); PA nº 43407/2020 – 01, 

referente  a aprovação da diferença de R$ 11.778,53 (onze mil setecentos e 

setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) para a manutenção do 

margaridão (Orquidário); Aprovação do valor de R$16.800,00 (dezesseis mil e 

oitocentos reais) referente a manutenção da fonte interativa (Jardim Botânico) 

pelo período de 06 meses. As demandas apresentadas foram aprovadas 

pelo 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 foi enviada por e-mail 

e aprovada pelos membros do conselho em 27/04/2021, sendo esta assinada 

pelo Sr. Presidente.  

MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 


