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ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

18 DE JULHO DE 2022 
 

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 08 horas, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 48ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento 2 

de Parques – FEPAR, na sala de reuniões do Aquário Municipal de Santos. Estiveram 3 

presentes: Srs. Marcos Libório - Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Dorlan 4 

Jorge Santos (SEMAM), Fernando Azevedo (SEMAM), Cesar Campos - 5 

(Orquidário/SEMAM), Sergio Luiz Ornellas Schlicht (DEPCAM/SEMAM), Edson Inácio 6 

da Silva, (Jardim Botânico/SEMAM), Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro 7 

(Aquário/SEMAM). Ausência justificada: Luís Trajano (SEFIN). Convidados: Marcos 8 

Fernandes, Sandra Alves e Luciana Lima (SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1 – 9 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da 47ª Reunião Ordinária; 2 – Recursos e 10 

Processos (Status).  3 – Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada pelo Presidente que 11 

agradeceu a presença de todos. No item 1, a ata enviada previamente por e-mail, 12 

sendo dispensada sua leitura e está aprovada. No item 2, Sr. Dorlan apresentou 13 

quadro financeiro do FEPAR referente ao mês de junho, ressaltando que havia R$ 14 

295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) de demandas autorizadas sem 15 

processo. Sendo que deste valor foi revertido novamente ao Fundo R$124.100,48 16 

(cento e vinte e quatro mil e cem reais e quarenta e oito centavos). Sr. Edison, 17 

coordenador do Jardim Botânico (JB) apontou algumas questões do parque. Sr. 18 

Marcos Libório solicitou a este a realização de um mapa de calor do JB. Na 19 

continuidade foram apresentadas as seguintes demandas. Jardim Botânico: 20 

Aquisição de cadeiras e mesas de plástico R$10.000,00 (dez mil reais). A demanda foi 21 

aprovada pelos membros. Orquidário: Acréscimo no valor de R$ 200,00 (duzentos 22 

reais) material hidráulico; Aquisição de nebulizador R$ 450,00 (quatrocentos e 23 

cinquenta reais); Aquisição de (02) balanças R$ 2.000,00 (dois mil reais); Aquisição de 24 

30 carpas R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); Remoção de arvore R$ 17.000,00 25 

(Dezessete mil reais). As demandas foram aprovadas pelos membros. Aquário: 26 

Conserto de WAP R$ 720,00 (setecentos e vinte reais); Higienização dos forros R$ 27 

13.800,00 (treze mil e oitocentos reais); Aquisição de 02 computadores R$ 13.873,00 28 

(treze mil oitocentos e setenta e três reais); Reforma do tanque das tartarugas R$ 29 

69.714,12 (sessenta e nove mil setecentos e quatorze reais e doze centavos); 30 

Acréscimo na aquisição de rede de proteção valor R$ 500,00 (quinhentos reais); 31 



. 

Aquisição de plantel R$ 17. 000,00 (dezessete mil reais).  As demandas foram 32 

aprovadas pelos membros. Todas as demandas foram aprovadas por unanimidade, 33 

sendo o montante total de R$ 147.257,14 (cento e quarenta e sete mil duzentos e 34 

cinquenta e sete reais e quatorze centavos). Em assuntos gerais, O Presidente 35 

convidou os presentes para participarem da 14ª Conferência das Cidades Criativas da 36 

Unesco que ocorrerá de 18 a 31/07, sendo que hoje ocorrerá a abertura no Centro de 37 

Convenções Blue Med. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a 38 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu,             Glaucia Santos dos 39 

Reis, secretariei e lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do 40 

conselho e assinada pelo Presidente. 41 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 

 


