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ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

17 DE OUTUBBRO DE 2022 
  

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, 1 

em 1ª chamada realizou-se a 51ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de 2 

Desenvolvimento de Parques – FEPAR, na SEMAM. Estiveram presentes: Srs. 3 

Jorge Dorlan (SEMAM), Fernando Azevedo (SEMAM), Cesar Campos 4 

(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), Luís Trajano (SEFIN). Convidados Thiago Luiz Silva e Rodrigo 7 

Derbedrossian (SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão 8 

e aprovação da Ata da 50ª Reunião Ordinária; 2 – Informes sobre os andamentos 9 

dos processos administrativos dos parques; 3 – Apresentação das necessidades 10 

por ordem de prioridades dos parques; 4 - Assuntos Gerais. Sr. Sergio (Vice 11 

presidente) agradeceu a presença de todos e informou que conduzirá a reunião a 12 

pedido do Presidente Sr. Marcos Libório. No item 1, a Ata foi previamente 13 

encaminhada por e-mail, dispensada a leitura, foi aprovada. No item 2, Sr. Sergio 14 

perguntou sobre os andamentos dos P.A.s administrativos. Sr. Cesar informou que 15 

há 01 processo empenhado, 01 suspendido (sobre realização de relatórios) e 16 

quanto ao processo para curso no SENAC o Sr. Rodrigo informou que o processo 17 

está na COPLAM para minutar e após, elaboração desta será encaminhado para  18 

PROJUR. Sr. Alex informou que não foram abertos 03 processos administrativos: 19 

1º redes de proteção R.1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), 2º aquisição de 06 20 

elementos filtrantes R$ 13.728,00 (Treze mil setecentos e vinte e oito reais) e 21 

manutenção de portas R$ 5.520,00 (Cinco mil quinhentos e vinte reais) totalizando 22 

R$ 20.448,00 (Vinte mil quatrocentos e quarenta e oito reais). Sr. Dorlan apontou 23 

sobre a questão da vedação do tanque de mamíferos no valor de R$ 74.820,00 24 

(setenta e quatro mil oitocentos e vinte reais), que há processo aberto. Sr. Edson 25 

informou que está cancelada a substituição de 04 aparelhos da academia R$ 26 

17.000,00 (dezessete mil reais). Sr. Sergio comunicou que os valores dos 27 

processos que não foram abertos e aprovações canceladas retornam ao FEPAR. 28 

No item 3. Sr. Alex (Aquário) inteirou sobre o processo nº 16.545/2020-64 29 

de 09/03/2020 referente a adequação elétrica do Aquário reforçou que a última 30 

grande reforma foi em 2012, lembrou que este é o equipamento municipal que tem 31 

maior arrecadação financeira. Sr. Sergio informou que efetuará analise deste e 32 
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salientou que a situação referente à manutenção do parque é antiga. Sr. Alex 33 

apresentou as seguintes demandas: Adequação de quadros elétricos 34 

(manutenção) em torno de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); Aquisição de portas 35 

de alumínio para colocação no armário de medicamentos em adequação solicitada 36 

pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) no valor de R$13.980,00 37 

(treze mil novecentos e oitenta reais); Aquisição de bomba de captação de água 38 

salgada e de um registro R$10.303,50 (Dez mil trezentos e três reais e cinquenta 39 

centavos); Aquisição de 03 escadas de fibra R$ 4.680,00 (Quatro mil seiscentos e 40 

oitenta reais). Foram aprovadas 02 demandas: aquisição de 03 escadas e a de 41 

bombas de captação. Sr. Edson pontuou que o Jardim Botânico (JB) é um parque 42 

de visibilidade e de grande importância para a cidade especialmente para os 43 

munícipes da Zona Noroeste, sendo um parque que não arrecada recursos. 44 

Relatou incomodo pelo apontamento do Sr. Alex citar que o Aquário é o 45 

equipamento com maior arrecadação entre os parques. Apresentou 03 demandas: 46 

1. Aquisição de materiais para jardins (ferramentas como martelos, alicates, chaves 47 

de grifo, de bomba d’água, combinadas, de catraca, chave allen, cabo, jogo de 48 

chave hexagonal, jogo de chave de fendas, jogos de soquetes) - R$ 8.360,00 (Oito 49 

mil trezentos e sessenta reais); 2. Aquisição de telhas, cadeados, desingripante, 50 

reparo kit completo caixa acoplada, torneira de lavatório, esmalte sintético, tinta de 51 

piso, e tinta látex - R$ 7.777.50 (Sete mil setecentos e setenta e sete reais e 52 

cinquenta centavos); 3.  fechamento de prateleiras - R$17.000,00 (Dezessete mil 53 

reais). As demandas foram aprovadas pelos membros. Sr. Cesar apresentou as 54 

demandas do Orquidário: Aquisição de tintas e massa corrida para pintura das 55 

alamedas, recintos e guarda corpo R$ 11.200,00 (Onze mil e duzentos reais); 56 

Aquisição de areia para os recintos R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais); 57 

Aquisição de ferramentas para os 02 parques (Orquidário e Aquário) R$ 58 

5.000,00 (Cinco mil reais); Aquisição de 02 balanças R$ 2.400,00 (Dois mil e 59 

quatrocentos reais); troca do biotério R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais); 60 

aquisição de armário para cobertura de fios R$ 2.000,00 (Dois mil reais); 61 

Aniversário do Orquidário R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). As demandas foram 62 

aprovadas pelos membros. Sr. Dorlan apresentou 02 demandas: recarga de 63 

extintor para os 03 parques R$ 5.266,30 (Cinco mil duzentos e sessenta e seis reais 64 

e trinta centavos) e anuidade da Sociedade de Zoológicos do Brasil (WAZAB) R$ 65 

3.500,00 (Três mil quinhentos e reais).  Sr. Edson solicitou que todos 66 

coordenadores assinem documento atestando o recebimento do serviço referente 67 

a recarga de extintores. As demandas foram aprovadas pelos membros. O 68 
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montante total de demandas aprovadas na reunião foi de R$ 87.087,30 (Oitenta e 69 

sete mil e oitenta e sete reais e trinta centavos) Em assuntos gerais o Sr. Trajano 70 

comentou que o Aquário é um equipamento turístico e que este necessita de 71 

manutenção constante. Salientou que o parque pode receber verba do 72 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADE) 73 

através de projetos da SEMAM realizados em parceria com a SIEDI. Em referência 74 

ao processo nº 16.545/2020-64 participou que em abril de 2020 elaborou-se o Plano 75 

Plurianual (PPA) do município para os próximos 04 anos, e que também teve a Lei 76 

nº 4.077 de 02/08/22 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) exercício 2023 e 77 

também a Lei nº 3.983 de 29 de dezembro de 2021 – LOA que estima a receita e 78 

fixa a despesa do município de santos para o exercício financeiro de 2022 nos quais 79 

poderiam ter inclusão fundamentadas para o orçamento da SEMAM.  Sugeriu que 80 

os parques façam atas de registro de preço (pinturas, manutenção de partes 81 

metálicas, bombas de compressão) havendo um planejamento financeiro. Sr. 82 

Sergio participou que realizará reunião com os coordenadores dos 03 parques 83 

(Orquidário, Aquário e Jardim Botânico) para definirem o que atende a todos 84 

(coletivo) para elaboração das atas. Sr. Edson participou que realizou visitação em 85 

um parque na cidade de Jundiaí e que fará um relatório e apresentará ao Secretário 86 

de Meio Ambiente. Sra. Glaucia informou que encaminhará por e-mail para ciência 87 

dos Coordenadores o decreto de regramento dos veículos utilizados pelas 88 

Secretarias e que este segue normativas da COTRAN. Sr. Sergio informou e leu a 89 

minuta de alteração da redação do decreto nº 5058 de 14/04/2008 do regimento 90 

interno do Jardim Botânico em seu art.16 que trata da permissão a circulação de 91 

animais domésticos nos espaços internos do Jardim Botânico. Participou que a 92 

minuta ainda passará pelo GPM para assinatura e posterior publicação. Nada mais 93 

havendo a ser tratado, Vice presidente agradeceu a presença de todos e deu por 94 

encerrada a reunião. Eu,                 Thiago  Luiz  Silva, secretariei e lavrei a presente 95 

Ata que será aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo Vice 96 

presidente. 97 

 

 

SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT 

VICE PRESIDENTE 
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