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ATA DA 44ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

14 DE MARÇO DE 2022 
 

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 44ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de 2 

Parques – FEPAR, na sala de reuniões do Aquário, sita Av. Bartolomeu de Gusmão, s/n - 3 

Ponta da Praia Membros presentes: Srs. Marcos Oliveira Libório (Presidente e Secretário de 4 

Meio Ambiente), Sergio Luiz Ornellas Schlicht (DEPAVI/SEMAM), Dorlan Jorge dos Santos 5 

(SEMAM), Luís Trajano (SEFIN), Cesar Campos (Orquidário/SEMAM), Edson Inácio (Jardim 6 

Botânico/SEMAM), Alex Sandro dos Santos Ribeiro (Aquário/SEMAM). Convidados: Maria 7 

Fernanda Kreling (SEGOV), Thamyres Medina, Sandra Alves, Marta Moraes e Rodrigo 8 

Deberdrossian (SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata 9 

da 43ª Reunião Ordinária; 2. Prestação de Contas de 2021; 3. Apresentação de Demandas; 4. 10 

Assuntos gerais. O Sr. Marcos Libório iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.  11 

No item 1, foi dispensada a leitura da Ata e esta foi aprovada. Item 2, a prestação de contas 12 

de 2021, encaminhada e analisada pelo Sr. Sergio foi aprovadas pelos membros. O 13 

Presidente ressaltou que todos devem pensar em estratégias de comunicação e divulgação, 14 

que unam todos os parques, ocasionando melhor arrecadação. Perguntou ao Sr. Luis Trajano 15 

sobre o andamento do processo para aquisição maquinas de cartão para os parques. Este 16 

respondeu que o processo está em análise na PROJUR. O Presidente solicitou 17 

encaminhamento de oficio através do Fundo para a SEFIN, quanto informações do processo 18 

para aquisição maquinas de cartões. Reforçou novamente da necessidade do ajuste 19 

operacional nos depósitos das arrecadações dos parques para evitar o transporte de valores 20 

por servidores municipais e coordenadores, pois ficam  expostos a riscos. Na continuidade, 21 

Sr. Luis Trajano participou que os parques podem ser contemplados através de verbas do 22 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - DADE e também de Termos de 23 

Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e Compensatórias – TRIMMC’S. 24 

Item 3, Apresentação de demandas: Aquário: Aquisição de 01 bomba de cinco cavalos e 01 25 

compressor: R$ 13.710,00 (treze mil setecentos e dez reais); Aquisição de 02 cadeiras de 26 

rodas: R$ 2.000,00 (dois mil reais); Aquisição emergencial de pescado: R$ 17. 000,00 27 

(dezessete mil reais); Aquisição de material hidráulico: R$ 3.000,00 (três mil reais); Aquisição 28 

de ventilador de anestesia: R$ 8.000,00 (oito mil reais); Aquisição de  Autoclave: R$ 3.000,00 29 

(três mil reais); Aquisição de bisturi eletrônico: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Aquisição de 30 

rede de proteção para pombos: R$ 700,00 (setecentos reais). As demandas foram 31 

aprovadas pelos membros. Jardim Botânico (JB): Aquisição de 01 tenda 4x4: R$ 5.390,00 32 

(cinco mil trezentos e noventa reais); Aquisição de 01 tenda 3x3: R$ 3.790,00 (três mil 33 

setecentos e noventa reais). Aquisição de 02 portas (uma de correr e uma de abrir) e 01 34 

grade: R$ 15.000,00 (quinze mil reias); Aquisição de ferramentas: R$ 8.686,40 (oito mil 35 

seiscentos e oitenta e seis e quarenta centavos); Contratação de estagiario para o parque 36 



.  

acessível. As demandas foram aprovadas pelos membros. O Presidente pontuou que 37 

todas as tendas deverão ter identificação do logotipo da Prefeitura e dos parques. 38 

Orquidário: Troca de toldos e reparos: R$16.907,0 (dezesseis mil novecentos e sete reais); 39 

Aquisição de 08 grades de ferro: R$16.980,00 (dezesseis mil novecentos e oitenta reais); 40 

Troca de 02 bombas: R$ 4.765,00 (quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais); Aquisição 41 

de 02 contentores de 100 litros: R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais); Aquisição de 29 42 

sacos de cimento: R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais)  As demandas foram 43 

aprovadas pelos membros. Finalizando as apresentação das demandas, o montante total 44 

aprovado pelos membros foi de R$ 128.034,40 (cento e vinte oito mil e trinta e quatro reais 45 

e quarenta centavos). Em Assuntos Gerais, Sr. Dorlan solicitou retificação da Ata de 46 

dezembro, na qual constava a aquisição de 04 bebedouros de grande porte para o Aquário, 47 

sendo que estes eram para o Orquidário (2) e Jardim Botânico (2), já adquiridos. Além da 48 

inclusão de 04 bebedouros de pressão em inox para o Aquário, no valor de R$ 14.400,00 49 

(Quatorze mil e quatrocentos reais). O Presidente informou que as próximas reuniões do 50 

FEPAR serão realizadas nos parques e findando as reuniões haverá visitas técnicas de 10 51 

minutos. Informou sobre férias Sr. Sergio Schlicht (DEPAVI/SEMAM) e a Sra. Sandra Alves o 52 

substituirá. Informou que a Sra. Marta Moraes fará parte da equipe do Aquario a partir dessa 53 

data, potencializando as melhorias para o parque. Na continuidade,  participou sobre a  54 

necessidade de curso de capacitação para libras, também descrição de audio e placas 55 

informativas em braile para acessibilidade dos parques. Sr. Sergio solicitou ao Sr. Cesar 56 

devolutiva quanto a verificação dos extintores de incendio do Orquidario. Este informou que 57 

está tratando da questão com prioridade. Solicitou tambem devolutiva ao Sr. Alex quanto a 58 

real necessidade da aquisição de gerador para o Aquario. Este informou que é prioridade e 59 

está cotando orçamentos. Sr. Sergio participou que a empresa TXT continuará a elaborar 60 

bilhetes para os parques. Sr. Alex e Sr. Cesar informaram que esta presta um bom 61 

atendimento e serviço. Sr. Edson apresentou calendario mensal de atividades do JB e 62 

informou sobre a realização de multirão de limpeza referente a prevenção da dengue, febre 63 

amarela e chikungunya no JB. O Presidente solicitou que os demais parque efetuem 64 

apresentações dos calendarios mensais de atividades permanentemente e solicitou que 65 

posteriormente agendem multirões de limpeza. Perguntou ao Sr. Alex como está a questão da 66 

soltura das tartarugas. Este participou que há duas para soltura e que passará maiores 67 

informações brevemente. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a 68 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu     Glaucia Santos dos Reis                         69 

,secretariei e lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho e assinada 70 

pelo Presidente. 71 

 

MARCOS OLIVEIRA LIBÓRIO 
PRESIDENTE 


