
ATA DA 34ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

09 MARÇO DE 2021 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 horas, em 1ª. 

chamada realizou-se a 34ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de 

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

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

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

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

Deberdrossian -(Orquidário/SEMAM), Dorlan Jorge dos Santos e Fernando Santana de 

Azevedo - (SAAF/SEMAM), Edson Inácio da Silva (Jardim Botânico/SEMAM), Luís Trajano 

de Oliveira (SEFIN). Convidados: Alessandro Moraes de Souza e Thamyres Medina 

(SEMAM), tendo a seguinte pauta: 1 – Aprovação da Ata da 33ª. Reunião Ordinária. 2 – 

Apresentação da prestação de contas de 2020. 3 – Assuntos Gerais. O Presidente iniciou a 

reunião agradecendo a presença de todos, no item 1, a Ata foi aprovada pelos Membros, 

sendo também informado sobre encaminhamento por e-mail de relatório anual de atividades 

referente ao 2020 para ciência aos conselheiros. No item 2, foi apresentada a prestação de 

contas referente ao ano de 2020, Sr. Dorlan informou que os valores arrecadados foram de 

R$ 1.257.637.71 (hum milhão, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos trinta e sete reais 

e setenta e um centavos), sendo realizados pagamentos no total de R$ 2.434.815,00 (dois 

milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quinze reais), tendo um déficit de R$ 

1.177.177,29 (hum milhão, cento e setenta sete mil, cento e setenta e sete reais e vinte e 

nove centavos), a prestação de contas foi aprovada por unanimidade pelo conselho, sendo  

informado que o saldo bancário em 31/12/2020 era de R$ 2.460.878,44 (dois milhões 

quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). 

O presidente informou que as aprovações de novas demandas do Fundo estão suspensas 

diante da insuficiente arrecadação, sendo necessário levantamento do empenho e 

compromissos já assumidos. Foi agendada uma Reunião Extraordinária para dia 23 de 

março às 10 horas para análise da atual situação financeira. Nada mais havendo a ser 

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

,                                           Glaucia Santos dos Reis, secretariei e lavrei a presente Ata que, 

depois de lida e aprovada pelos Membros, será assinada pelo Sr. Presidente.  

 

 

MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 


