
ATA DA 36ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

05 JULHO DE 2021 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 35ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de 2 

Parques – FEPAR, na sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM, sita à 3 

Pça dos Expedicionários nº. 10, 9º andar. Estiveram presentes: Srs. Marcio Gonçalves 4 

Paulo - Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Éder Santana de Oliveira – 5 

(DEPAVI/SEMAM), Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro – (Aquário/SEMAM), Rodrigo 6 

Deberdrossian - (Orquidário/SEMAM), Fernando Santana de Azevedo - (SAAF/SEMAM), 7 

Edson Inácio da Silva (Jardim Botânico/SEMAM), Luís Trajano de Oliveira (SEFIN). 8 

Convidados: Alessandro Moraes de Souza e Thamyres Medina (SEMAM), tendo a 9 

seguinte pauta: 1 – Prestação de contas. Reunião Ordinária. 2 – Assuntos gerais. O 10 

presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, no item 1, o Sr. Fernando 11 

apresentou as demandas e contratos aprovados na Ata de 16/12/2020 que estas não 12 

foram empenhadas segue lista abaixo: Demandas - Jardim Botânico: Material de 13 

manutenção: R$ 15.219,00 (Quinze mil duzentos e dezenove reais); Material para 14 

jardinagem: R$ 8.605,00 (Oito mil seiscentos e cinco reais); Material elétrico para os 03 15 

parques: R$ 17600,00: (Dezessete mil e seiscentos reais); Kit perimetral (Concertina) R$ 16 

5.000,00 (Cinco mil reais); Material de educação ambiental R$ 3.000,00 (Três mil reais); 17 

álcool gel para os 03 parques R$15.000,00 (Quinze mil reais); 01 gerador R$ 5.100,00 18 

(Cinco mil e cem reais). Aquário: Reforma de tanques de tartaruga R$ 120.000,00 (Cento 19 

e vinte mil reais); Tanques de recuperação dos mamíferos R$ 100.000,00 (Cem mil reais); 20 

Projeto de reforma da captação de água e de tanques desaneradores R$ 200.000,00 21 

(Duzentos mil reais); Toldos (Forro) recinto das tartarugas e sanitários R$ 10.000,00 (Dez 22 

mil reais); Serviço de serralheria (Portas – substituição) R$ 8.000,00 (Oito mil reais); 23 

Aquisição de bombas R$ 100.000,00 para os 03 parque; (Cem mil reais); Refletor de LED 24 

R$ 8.000,00 (Oito mil reais). Orquidário: Manutenção de telhado (prédio administrativo) 25 

R$ 17.366,52; (Dezessete mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois 26 

centavos); Manutenção de telhado (prédio zoologia) R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil 27 

reais); Manutenção de telhado (prédio botânica) R$ 22. 882,05 (Vinte dois mil oitocentos e 28 

oitenta e dois reais e cinco centavos); Recarga de extintor de incêndio para os 03 parques 29 

R$ 3.000,00 (Três mil reais); Aquisição de um poste R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); 30 

Aquisição de bebedouros para os 03 parques R$1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais). 31 

Por unanimidade, deliberou-se por unanimidade que tais demandas ficam canceladas. 32 



 Contratos: (Estagiários) R$50.000,00 (Cinquenta mil); Bilheteria / TXT R$ 211. 999,92 33 

(Duzentos e onze mil novecentos noventa e nove reais e noventa e dois centavos); 34 

Transporte de valores R$ 60.141,10 (Sessenta mil cento e quarenta e um reais e dez 35 

centavos); Hortifrutis R$ 86.692,44 (Oitenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e 36 

quarenta e quatro centavos); Pescados R$ 187.120.00 (Cento e oitenta e sete mil cento e 37 

vinte reais). Tais contratos são mantidos, realizando-se e/ou mantendo-se os respectivos 38 

empenhos. Sr. Fernando informou que o valor totalizado positivo é de R$ 1.439.694,43 39 

(hum milhão quatrocentos e trinta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e 40 

quarenta e três centavos). O presidente informou que com o cancelamento das demandas 41 

antes indicadas, resta um saldo contábil positivo de R$ 67.252,06 (Sessenta e sete mil 42 

duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). Na continuidade Sr. Eder solicitou que 43 

o recurso no valor de R$40.000,00 (Quarenta mil reais) destinado ao processo do 44 

Margaridão, na qual a empresa declinou do serviço, seja utilizado para reforma do telhado 45 

e do guarda-corpo do mostruário de orquídeas. Ainda, apresentou a solicitação de 46 

materiais para poda no valor de R$ 6.803,00 (Seis mil oitocentos e três reais). Ambas 47 

demandas apresentadas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência o Sr. Alex 48 

(Aquário) apresentou duas demandas: Porta de alumínio para o recinto dos pinguins no 49 

valor de R$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais); Aquisição de compras para insumos 50 

e bomba submersa no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) as duas demandas 51 

apresentadas foram aprovadas por unanimidade. Item 2, assuntos gerais, Sr. 52 

Fernando informou sobre alteração no fundo de investimentos do FEPAR referente à 53 

remuneração do capital aplicado e que será mantido um fundo de menor remuneração no 54 

valor de R$100.000,00 (Cem mil reais) e o excedente ficará na carteira de maior 55 

remuneração. Sra. Glaucia informou que encaminhou por e-mail os Relatórios de 56 

Atividades do FEPAR de 2019 e 2020 para análise e aprovação do Conselho.  Nada mais 57 

havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a   presença de todos e deu por encerrada 58 

a   reunião. Eu ,                 Glaucia Santos dos Reis, secretariei e lavrei a presente Ata 59 

que será aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo Presidente. 60 

 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 

 


