
ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 

DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

08 DE AGOSTO DE 2022 

  

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h30, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 49ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de 2 

Desenvolvimento de Parques – FEPAR, na sala de reuniões no Jardim Botânico. 3 

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

Dorlan 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). Convidados: Thamyres Medina e Thiago Luiz Silva (SEMAM), 8 

Nécia Azevedo (SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão 9 

e aprovação da Ata da 48ª Reunião Ordinária; 2 – Informes Financeiros.  3 – 10 

Assuntos Gerais. O Presidente agradeceu a presença de todos e no item 1, a Ata 11 

previamente encaminhada por-e-mail e dispensada a leitura foi aprovada. No item 2, 12 

Sr. Fernando apresentou os informes financeiro e orçamentário. Disse que foi orçado 13 

para este ano o valor 2 milhões de reais e também a suplementação de 800 mil reais, 14 

totalizando R$ 2.8000,000.00 (Dois milhões e oitocentos mil reais. Sr. Dorlan 15 

complementou que deste valor estão empenhados R$ 2.529.000,00 (Dois milhões 16 

quinhentos e vinte e nove mil reais). Ressaltou que está ocorrendo diminuição na 17 

arrecadação. Sr. Sérgio perguntou que desde quando não há reajuste no ingresso, e 18 

qual andamento do processo administrativo para o reajuste deste. Sr. Alex informou 19 

que o desde 2017, não há aumento e que o processo está no DERAT para análise. O 20 

Presidente solicitou ao Sr. Sérgio efetuar relatório de controle da arrecadação do 21 

Aquário e Orquidário (ingressos: inteiros, meia entrada, combos e isentos). Salientado 22 

que tem que se considerar os 03 parques (Aquário, Orquidário e Jardim Botânico (JB) 23 

como unidades. Sr. Edson pontuou que além do FEPAR procura também buscar 24 

outras formas de recursos para o JB, pois o parque hoje se encontra numa condição 25 

de excelência mesmo sem ser tarifado. O Presidente explicou que esta é a posição do 26 

JB e elogiou a forma da condução do Coordenador no parque. Solicitou que fossem 27 

apresentadas ideias para melhorar a arrecadação dos parques. Sr. Alex relatou duas 28 

questões prioritárias do Aquário; 1. Vedação do tanque principal (mamíferos) orçada 29 

em R$ 64.370,00 (sessenta e quatro mil trezentos e setenta reais); 2. Troca de 30 

elementos filtrantes (manutenção dos 10 filtros) onde serão utilizados 12 mil quilos de 31 

areia – valor R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).  Sr.  Sérgio disse que o parque 32 



precisa de manutenção periódica. Sr. Alex informou que o Executivo não consegue 33 

atender toda a demanda, por isso dá necessidade de contratação de empresas para 34 

atender o parque, que é um equipamento complexo. Falou que precisa de 35 

modificações na parte estrutural. O Sr. Marcos Libório pontuou que no dia 1º outubro 36 

começará a vir delegações de vários países para o evento “Cultura Oceânica” da 37 

UNESCO e também sobre a vinda do Caminhão da ODS (Objetivo de 38 

Desenvolvimento Sustentável) que ficará na praça do Aquário no dia 09/10. Sr. Sérgio 39 

informou que o Aquário fechará para manutenção do dia 08 a 26/08. Após reavaliação 40 

do balancete financeiro efetuada pelos membros presentes foi revertido de volta ao 41 

fundo o valor de R$ 189.619,84 (Cento e oitenta e nove mil seiscentos e dezenove 42 

reais e oitenta e quatro centavos) pelo fato de não haver processos empenhados, 43 

desta forma, as demandas apresentadas pelo Aquário - vedação do tanque dos 44 

mamíferos e troca de elementos filtrantes foram aprovadas de forma 45 

emergencial pelos membros.  Foram apresentadas as seguintes soluções. 46 

Orquidário: 1. Comunicação: colocação de painel informativo na entrada do parque 47 

divulgando a programação (exposições itinerantes e funcionamento do hospital 48 

veterinário); 2. Melhorar a condição dos espaços do parque (pavilhão de exposições); 49 

3.  Aumentar a arrecadação criando atrativos para visitação. Sr. Alex (Aquário): Criar 50 

eventos no parque que cativem o público gerando assim uma melhor 51 

arrecadação. Assuntos gerais; Sr. Edson participou que agosto é mês de aniversário 52 

da Zona Noroeste e que o parque realizará eventos sem custos. Inteirou que 28/08 é 53 

dia do aniversário do Jardim Botânico (JB) e neste dia uma entidade trará por volta de 54 

300 crianças, sendo que os 02 brinquedos acessíveis do JB não estão prontos. Disse 55 

que já oficiou a Coordenadora a Sra. Cristiane Amaro da Silva Santos e que aguarda 56 

devolutiva tanto na questão na de indicação da substituição destes, bem como 57 

também do compartilhamento financeiro. Informou também do processo em 58 

andamento do banheiro (adequações piso e vaso sanitário). O montante total de 59 

demandas aprovadas foi de R$ 97.370,00 (noventa e sete mil reais e trezentos e 60 

setenta reais. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença 61 

de todos e deu por encerrada a reunião. Eu,             Glaucia Santos dos Reis, 62 

secretariei e lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho e 63 

assinada pelo Presidente. 64 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 

 



 


