ATA DA 39ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR
18 OUTUBRO DE 2021
1

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas, em 1ª

2

chamada realizou-se a 39ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de

3

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

4

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

5

Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Éder Santana de Oliveira – (DEPAVI/SEMAM),

6

Dorlan Jorge Dos Santos - (SEMAM), Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro –

7

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

8

(Jardim Botânico/SEMAM), Luís Trajano de Oliveira (SEFIN). Convidados: Thamyres Medina

9

(SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 38ª Reunião

10

Ordinária; 2 – Assuntos gerais. O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de

11

todos, no item 1 Ata foi aprovada. No Item 2, foram apresentadas as seguintes demandas –

12

Aquário: Impermeabilização de caixas d’água R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais),

13

manutenção de bombas R$ 12.000,00

14

16.000,00 (Dezesseis mil reais). Aquisição de bomba água doce R$ 2.200,00 (Dois mil e

15

duzentos reais). Aquisição de motobombas R$ 11.195,59 (Onze mil cento e noventa e cinco

16

reais e cinquenta e nove centavos). As demandas foram aprovadas. O presidente solicitou a

17

elaboração de 03 orçamentos para a reforma estrutural do Aquário. Orquidário: Manutenção

18

e recolocação de porta R$ 2.400.00 (Dois mil e quatrocentos reais), Aquisição de bombas R$

19

R$ 6.657,00 (Seis mil seiscentos e cinquenta e sete reais), Aquisição de Display pedestal para

20

folha A4, 12 unidades, R$ 3.360,00 (Três mil trezentos e sessenta reais), aquisição de 04

21

bebedouros (02 Orquidários, 02 Jardim Botânico) R$ 4.176,00 (Quatro mil cento e setenta e

22

seis reais), Aquisição de areia, pedra, bia corrida e pedrisco R$ 1.722,00 (Mil setecentos e

23

vinte e dois), Aquisição de cimento e ferro chato R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

24

Aniversário Orquidário R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). As demandas foram

25

aprovadas. Jardim Botânico: Questionou o andamento dos processos referentes à

26

manutenção do elevador e a aquisição de concertina. Sr. Dorlan informou que precisará e

27

contrato anual. Sr. Dorlan informou sobre a diferença de valor a serem aprovados. R$ 160,00

28

(Cento e sessenta reais) referente à comunicação visual dos parques e R$ 2.310,00 (Dois mil

29

trezentos e dez reais) referente aos freezers do Aquário. As demandas foram aprovadas

30

por unanimidade no montante de R$ 100.880,59 (Cem mil oitocentos e oitenta reais e

31

cinquenta e nove centavos). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a

32

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

33

lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo

34

Presidente.

(Doze mil reais), Aquisição de medicamentos R$

MARCIO GONÇALVES PAULO
PRESIDENTE

Sandra Alves, secretariei e

