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ATA DA 41ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

13 DEZEMBRO DE 2021 

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 08 horas, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 41ª. 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, Dorlan dos Santos - (SEMAM), Fernando 5 

Azevedo (SEMAM), Rodrigo Deberdrossian - (Orquidário/SEMAM), Edson Inácio da Silva 6 

(Jardim Botânico/SEMAM). Convidados: Thamyres Medina (SEMAM). Ausência justificada: 7 

Luís Trajano (SEFIN). Tendo a seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata 8 

da 40ª Reunião Ordinária; 2 – Assuntos gerais. O presidente iniciou a reunião agradecendo 9 

a presença de todos, no item 1 Ata foi aprovada, na continuidade Sr. Dorlan informou sobre 10 

a necessidade de aprovar as seguintes complementações de diferenças de aprovações 11 

anteriores: Manutenção de bombas, R$547.17 (quinhentos e quarenta e sete reais); Porta 12 

lanchonete (Orquidário) R$ 200,00 (duzentos reais), Material hidráulico para os parques 13 

R$3,70 (três reais e setenta centavos); 04 bebedouros de grande porte R$ 2.000,00 (dois 14 

mil reais). As complementações das diferenças foram aprovadas por unanimidade 15 

pelos membros. Participou sobre a aprovação e ad referendum referente à aquisição de 25 16 

refletores de led (Aquário) R$ 8.000,00 (oito mil reais) e sombrite R$ 6.380,00 (seis mil 17 

trezentos e oitenta reais).  Na sequência, solicitou a aprovação referente aos seguintes 18 

contratos anuais: aquisição de pescados R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), aquisição de 19 

ração R$ 100.000,00 (cem mil reais), aquisição de horti-fruti R$120.000,00 (cento e vinte mil 20 

reais), aquisição de carne R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bilheteria R$ 250.000,00 21 

(duzentos e cinquenta reais), transporte de valores R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 22 

limpeza R$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), cheque (consumo) R$ 66.000,00 23 

(sessenta e seis reais), cheque (serviço) R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reias), totalizando 24 

R$ 1.618.330,87 (um milhão seiscentos e dezoito mil trezentos e trinta reais e oitenta e sete 25 

centavos). As demandas apresentadas referentes aos contratos anuais foram 26 

aprovadas. No Item 2, foram apresentadas as demandas Orquidário: aquisição de 19 27 

ventiladores R$ 11.200,00 (Onze mil  e duzentos reais), aquisição de 12 tomadas industriais 28 

R$2.280,00 (Dois mil duzentos e oitenta), aquisição de 02 sopradores de folha R$ 1.500,00 29 

(mil e quinhentos reais), aquisição de material hidráulico R$ 4.505,90 (quatro mil quinhentos 30 

e cinco reais e noventa centavos), aparelhagem de som  R$6.710,00 (seis mil setecentos e 31 

dez reais), sistema gerenciador de publico MLAB R$ 180,00 ano (03 parques) (cento e 32 

oitenta reais). As demandas foram aprovadas. Aquário: Comunicação visual móvel R$ 33 



. 

5.000,00 (cinco mil reais), Manutenção de ar-condicionado R$ 17.500,00 (dezessete mil e 34 

quinhentos reais), Reposição de plantel R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Jardim 35 

Botânico: Aquisição de ar-condicionado R$3.000,00 (três mil reais), drywall R$ 10.000,00 36 

(dez mil reias), impermeabilização da laje superior R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). As 37 

demandas foram aprovadas por unanimidade no montante total de R$ 118.695,90 38 

(cento e dezoito mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa centavos). Nada 39 

mais havendo a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 40 

encerrada a reunião. Eu, Glaucia Santos dos Reis         ,secretariei e lavrei a presente Ata 41 

que será aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo Presidente. 42 

 

 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 

 


