
ATA DA 40ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

08 NOVEMBRO DE 2021 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10 horas, em 1ª chamada 1 

realizou-se a 40ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de Parques – FEPAR, 2 

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

10, 9º andar. Estiveram presentes: Srs. Marcio Gonçalves Paulo - Presidente e Secretário de Meio 4 

Ambiente, Dorlan dos Santos - (SEMAM), Fernando Azevedo (SEMAM), Alex Sandro Ribeiro – 5 

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

Botânico/SEMAM), Luís Trajano (SEFIN). Convidados: Thamyres Medina (SEMAM). Tendo a 7 

seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 39ª Reunião Ordinária; 2 – Assuntos 8 

gerais. O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, no item 1 Ata foi aprovada. 9 

No Item 2, foram apresentadas as demandas; Jardim Botânico: Aquisição de viga de 07 metros R$ 10 

1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), confecção de placa para Trilha Ecológica R$ 5.000,00 (Cinco 11 

mil reais), restauro de floreiras (entrada do parque) R$ 6.000,00 (Seis mil reais). As demandas 12 

foram aprovadas. Orquidário: Aquisição de blocos para marcação R$ 2.500,00 (Dois mil e 13 

quinhentos reais), aquisição de viga R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), aquisição de máquina de solda 14 

elétrica R$1.600,00 (Um mil e seiscentos reais), manutenção de alarmes (zoologia, administração e 15 

UEA) R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais), implantação de alarme (botânica) R$ 5.850,00 16 

(Cinco mil oitocentos e cinquenta reais). As demandas foram aprovadas. Aquário: Aquisição de 17 

uniformes (03 parques) R$ 16.708,00 (Dezesseis mil setecentos e oito reais), aquisição de 03 18 

balanças R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), manutenção do aparelho de anestesia R$ 7.000,00 (Sete 19 

mil reais), aquisição de 04 bebedouros de grande porte R$ 11.000,00 (Onze mil reais), sistema de 20 

filtragem dos tanques R$ 12.000,00 (Doze mil reais). As demandas foram aprovadas por 21 

unanimidade no montante total de R$ 81.758,00 (Oitenta e um mil setecentos e cinquenta e oito 22 

reais). Sr. Dorlan informou o saldo do Fundo R$ 1.829.058,90 (Um milhão oitocentos e vinte e nove 23 

mil e cinquenta e oito reais e noventa centavos), participou que, no entanto, não consta neste, 24 

informações de valores já empenhados. Participou que conforme solicitação do conselheiro da 25 

SEFIN constará nas próximas Atas quadro resumido da movimentação do Fundo para 26 

acompanhamento das despesas e receita. Sr. Trajano perguntou se a SEMAM possui Ata de preço 27 

para as bombas utilizadas nos parques. O Presidente informou que não, e que pontua esta questão 28 

há tempos. Explicou que nos parques há em torno de 80 bombas e 04 compressores. Sr. Trajano 29 

sugeriu que esta, seja elaborada. O Presidente informou que, devido à temporada de navios, a 30 

partir do dia 16/11/2021 a 18/04/2022, os parques abrirão as segundas feiras, fechando para 31 

manutenção as terças e as quartas-feiras. Ressaltou que será publicada portaria sobre esta 32 

questão. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 33 

encerrada a reunião. Eu, Glaucia Santos dos Reis         ,secretariei e lavrei a presente Ata que será 34 

aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo Presidente. 35 

 
MARCIO GONÇALVES PAULO 

PRESIDENTE 


