
ATA DA 37ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

 19 AGOSTO DE 2021 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um,  às  14 horas, 1 

em 1ª chamada realizou-se a 37ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de 2 

Desenvolvimento de Parques – FEPAR, na sala de reuniões da Secretaria de Meio 3 

Ambiente – SEMAM,  sita  à Pça  dos Expedicionários nº. 10, 9º andar. Tendo a 4 

seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 36ª Reunião Ordinária; 2 5 

– Assuntos gerais.  Estiveram presentes: Srs. Marcio Gonçalves Paulo - Presidente e 6 

Secretário de Meio Ambiente, Éder Santana de Oliveira – (DEPAVI/SEMAM), Alex 7 

Sandro Luiz dos Santo Ribeiro – (Aquário/SEMAM), Rodrigo Deberdrossian - 8 

(Orquidário/SEMAM), Fernando Santana de Azevedo - (SAAF/SEMAM), Edson Inácio 9 

da Silva (Jardim Botânico/SEMAM). Convidados: Alessandro Moraes de Souza e 10 

Thamyres Medina (SEMAM). Ausência justificada: Luís Trajano de Oliveira (SEFIN). O 11 

presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, no item 1 Ata foi 12 

aprovada. No Item 2, foram aprovadas pelos membros as seguintes deliberações: 13 

1- Ficam canceladas todas as autorizações não empenhadas; 2 – a partir de setembro 14 

do corrente ano, salvo situação excepcional a ser deliberada, não serão autorizados 15 

valores acima de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mensais até dezembro de 16 

2021; 3- Ficam autorizadas as seguintes despesas contínuas: Ração Orquidário R$ 17 

20.000,00 (Vinte mil reais); Carne Orquidário R$ 10.000,00 (Dez mil reais); Hortifruit 18 

Orquidário R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais); Cheque Consumo R$22.000,00 19 

(Vinte e dois mil reais); Cheque Serviço R$ 2.000,00 (Dois mil reais); 4- Diante do 20 

cancelamento geral constante do item “1”, retro, ficam autorizadas as seguintes 21 

despesas já tratadas anteriormente, que totaliza R$ 105.784,95 (cento e cinco mil, 22 

setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos): Aquisição de 23 

motobombas R$ 57.784,95 (Cinquenta e sete mil,  setecentos e oitenta e quatro reais 24 

e     noventa    e    cinco     centavos),      mostruário      de     orquídeas      R$  40.000,00   25 

(Quarenta mil reais), este anteriormente objeto de empenho para o “Margaridão”, que 26 

foi cancelado, insumos para motobombas R$ 6.000,00 (seis mil reais),  troca de  5  27 

pares de suporte de ferro por 5 pares de suporte de fibra das condensadoras  R$ 28 

2.000,00 (Dois mil reais). 5 – Fica aprovado o valor de R$ 204.735,76 (duzentos e 29 

quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) de recurso para 30 

a complementação de R$ 295.264,24 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e 31 

sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), estes já empenhados para reforma 32 

estrutural do Aquário, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Na 33 

continuidade, Sr. Dorlan apresentou duas demandas: R$ 2.500,00 (dois mil e 34 



quinhentos reais) referente à anuidade da AZAB (Orquidário e Aquário); R$ 4.185,00 35 

(quatro mil cento e oitenta e cinco reais) referente à aquisição de 450 vales transporte 36 

múltiplo de 02 pelo período de 02 anos. As duas demandas foram aprovadas pelos 37 

membros. Sr. Alex apresentou demanda do Aquário: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 38 

referente à aquisição de forro de PVC (banheiro e bilheteria). Esta demanda foi 39 

aprovada pelos conselheiros. Jardim Botânico demandas: Material de limpeza (03 40 

parques) até 17.000,00 (Dezessete mil reais); reparo do elevador (Torre de 41 

Observação) R$ 3.660,00 (três mil e seiscentos e sessenta reais); manutenção 42 

preventiva para o período de 12 (doze) meses do elevador R$ 5.400,00 (Cinco mil e 43 

quatrocentos reais). As demandas foram aprovadas pelos conselheiros. Orquidário 44 

demandas: aquisição de 08 giricas R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais) para 45 

Orquidário e Jardim Botânico; Manutenção pelo período de 12 meses da trilha do mel 46 

(colmeias) R$ 2.000,00 (dois mil reais).  Esta  demanda  foi  aprovada pelos 47 

membros.   Sr. Éder apresentou a demanda referente à comunicação visual dos 48 

parques R$ 8.000,00 (Oito mil reais) e aquisição de computadores (desktop) para 49 

Aquário, Orquidário e Jardim Botânico, através de  ARP  (DETIC) que está em fase 50 

final de licitação, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Estas demandas 51 

foram aprovadas pelos membros. Sr. Marcio Paulo participou que devido a falta de 52 

capacitação para manuseio da trituradeira que a SEMAM possui para atender aos 53 

parques, esta será cedida por tempo indeterminado a COPAISA/SESERP para 54 

utilização nos resíduos dos parques. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 55 

agradeceu a   presença de todos e deu por encerrada a   reunião. Eu ,                 Glaucia 56 

Santos dos Reis, secretariei e lavrei a presente  Ata  que será aprovada pelos 57 

membros do conselho e assinada pelo Presidente. 58 

 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 


