
 
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 

DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 
12 DE SETEMBRO DE 2022 

  
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h00, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 50ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento 2 

de Parques – FEPAR, na SEMAM. Estiveram presentes: Srs. Marcos Libório - 3 

Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Fernando Azevedo (SEMAM), Cesar 4 

Campos  (Orquidário/SEMAM), Sergio Luiz Ornellas Schlicht (DEPCAM/SEMAM), Edson 5 

Inácio da Silva, (Jardim Botânico/SEMAM), Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro 6 

(Aquário/SEMAM). Convidados: Thamyres Medina e Juliana Aguiar Pires 7 

(SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 49ª 8 

Reunião Ordinária; 2 - Cultura Oceânica nos Parques; 3 – Manutenção; 4 - Assuntos 9 

Gerais. O Presidente agradeceu a presença de todos e no item 1, a Ata foi previamente 10 

encaminhada por e-mail, dispensada a leitura, foi aprovada. No item 2, Sr. Marcos 11 

Neves participou sobre o evento Cultura Oceânica e informou que os auditórios dos 12 

parques serão utilizados pelo menos duas vezes, sendo o Aquário o foco no dia 12/10. 13 

O Presidente informou que 25 delegados visitam os parques e que estes devem estar 14 

alinhados para receber os convidados. Item 3, Sr. Cesar (Orquidário)  compartilhou 15 

proposta de ocupação do pavilhão de orquídeas  e de readequação da saída e da loja 16 

do Parque, este informou que trará um projeto formalizado para próxima reunião. Na 17 

sequência apresentou as demandas do Orquidário: Guarda corpo no recinto do jacaré 18 

R$ 16,900 (dezesseis mil e novecentos reais); Aquisição de exaustor R$ 750,00 19 

(setecentos e cinquenta reais); Substrato e Mudas R$ 9.435,00 (nove mil quatrocentos e 20 

trinta e cinco reais); Relatório e assessoria técnica das Orquídeas de todo o Parque R$ 21 

8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). As demandas foram aprovadas por 22 

unanimidade. Sr. Edson (Jardim Botânico) informou sobre escorregamento do pórtico 23 

que fica na entrada do parque, alertou sobre o risco de acidentes. O Presidente 24 

recomendou troca dos eucaliptos do pórtico do JB. Sr. Edson participou sobre o 25 

problema da fonte interativa que vem desperdiçando água e, junto com a grama do 26 

entorno, tem deixado o banheiro do parque cheio de lama e também o piso deste é 27 

inapropriado para o uso, pois desliza facilmente, sendo  perigo para criança e idosos. 28 

Perguntou por qual motivo o processo de reforma do banheiro retornou. Sr. Sergio 29 

informou que será reformada a fonte antes do piso do banheiro, mas este será 30 

adequado também, pois trata se de uma questão de AVCB. Foi aprovado pelos 31 

membros o valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) para a reforma do 32 



banheiro do Jardim Botânico. Na sequência Sr. Edson apresentou as demandas do JB: 33 

Substituição de 04 aparelhos da academia R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); 34 

Aquisição de 120 camisas para uniformizar os funcionários R$ 6.000,00 (seis mil reais); 35 

Nova placa na academia R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sr. Alex apresentou as demandas 36 

do Aquário: Manutenção dos ar condicionados R$ 16.800,00 (dezesseis e oitocentos 37 

reais); Selante P.U recinto do Leão Marinho R$ 14.591,00 (quatorze mil quinhentos e 38 

noventa e um reais); Aquisição de 06 elementos filtrantes R$ 13.728,00 (treze mil 39 

setecentos e vinte e oito reais); Renovação do plantel R$ 15.800,00 (quinze mil e 40 

oitocentos reais); Manutenção das portas R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte 41 

reais). As demandas foram aprovadas por unanimidade. Foi deliberado o valor de R$ 42 

5.410,00 (cinco mil quatrocentos e dez reais)                                                                                                                             43 

para a compra de um notebook, sendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi depositado 44 

pelo Ministério Público e a  diferença será custeada pelo fundo. Em assuntos gerais 45 

nada foi tratado. O montante final aprovado na reunião foi de R$ 137.884,00 (cento e 46 

trinta sete mil reais oitocentos e oitenta e quatro reais). Nada mais havendo a ser 47 

tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu, 48 

Thiago Luiz Silva, secretariei e lavrei a presente Ata que será aprovada pelos 49 

membros do conselho e assinada pelo Presidente. 50 

 

 

 

MARCOS LIBÓRIO 
Presidente 

 




