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ATA DA 42ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

10 DE JANEIRO DE 2022 
 

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, em 1ª chamada 1 

realizou-se a 42ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de Parques – FEPAR, na 2 

sala de reuniões da Secretaria de Meio Ambiente – SEMAM, sita à Pça dos Expedicionários nº. 10, 9º 3 

andar. Estiveram presentes: Srs. Marcio Gonçalves Paulo - Presidente e Secretário de Meio 4 

Ambiente, Fernando Azevedo (SEMAM), Luís Trajano (SEFIN), Rodrigo Deberdrossian - 5 

(Orquidário/SEMAM), João Pereira Moraes Jr. (Jardim Botânico/SEMAM), Alex Sandro Luiz dos 6 

Santos Ribeiro (Aquário/SEMAM). Convidados: Thamyres Medina (SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 7 

1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 41ª Reunião Ordinária; 2 – Assuntos Gerais. O 8 

Presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, no item 1 Ata foi aprovada. No item 2. 9 

Sr. Fernando Azevedo apresentou o relatório de receitas de 2021. O Presidente propôs o valor teto de 10 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para deliberações mensais no primeiro trimestre. Este foi 11 

aprovado por unanimidade pelos membros. Sra. Glaucia participou que encaminhará por email o 12 

relatório de atividades de 2021 para ciência e aprovação. Jardim Botânico: Manutenção de 08 ares-13 

condicionados R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); Substituição de vigas R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos 14 

reais); Aquisição de piso tátil R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais); Serviços de 15 

manutenção da fonte interativa R$ 13.000,00 (Treze mil reais), Material para a manutenção da fonte 16 

interativa R$ 5.000,00 (Cinco mil reais); Manutenção dos painéis, bicos e iluminação R$ 17.000,00 17 

(dezessete mil reais). As demandas foram aprovadas pelos membros. Aquário: Aquisição de 18 

fogão elétrico R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); Insumos de biologia para 01 ano R$ 19 

16.000,00 (Dezesseis mil reais); Limpeza das calhas R$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais); 20 

Aquisição de 10 banquetas de dois degraus R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais); Aquisição de 02 21 

cadeiras giratórias de escritório R$ 1.500,00 (Mil  e quinhentos reais); Aquisição de câmera fotográfica 22 

e HD externo para a educação ambiental R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). As demandas foram 23 

aprovadas pelos membros. Orquidário: Aquisição e estoque de lâmpadas R$ 5.000,00 (Cinco mil 24 

reais). A demanda do Orquidário foi aprovada pelos membros. Todas as demandas foram 25 

aprovadas por unanimidade, sendo o montante total de R$ 102.400,00 (Cento e dois mil e 26 

quatrocentos reais). Sr. Luis Trajano perguntou se houve elaboração quanto a Ata para solicitação de 27 

motobombas. Sr. Alex participou que está realizando levantamento. Nada mais havendo a ser tratado, 28 

o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu,                Glaucia 29 

Santos dos Reis, secretariei e lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho e 30 

assinada pelo Presidente. 31 

 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 


