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ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 

DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 
13 DE DEZEMBRO DE 2022 

  
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 52ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento 2 

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

Dorlan Jorge (SEMAM), Cesar Campos (Orquidário/SEMAM), Sergio Luiz Ornellas 4 

Schlicht (DEPCAM/SEMAM), Edson Inácio da Silva (Jardim Botânico/SEMAM), Alex 5 

Sandro Luiz dos Santos Ribeiro (Aquário/SEMAM), Luís Trajano (SEFIN). Convidados 6 

Thiago Luiz Silva, Juliana Pires, Amanda Prado, Cristiane Nascimento, Marco 7 

Gattamorta, José Fontenelle, Demétrio Carvalho, Gustavo Dutra, Beatriz Comelli e 8 

Karoline Kastro (SEMAM). Tendo a seguinte pauta: 1 - Leitura, discussão e aprovação 9 

da Ata da 52ª Reunião Ordinária; 2 - Situação dos Parques - Manutenção; 3 - Assuntos 10 

gerais. O Presidente agradeceu a presença de todos. No item 1, a Ata foi previamente 11 

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

participou sobre a demanda de R$12.000,00 (Doze mil reais) para a manutenção e 13 

reparação de dois aparelhos de Ar Condicionado para o recinto dos pinguins. A 14 

demanda foi aprovada para o orçamento de 2023. Na continuidade, Sr. Dorlan 15 

apresentou o orçamento de R$2.585.000,00 (Dois milhões, Quinhentos e Oitenta e 16 

Cinco mil reais) para a previsão de despesas do ano de 2023, sendo os valores de 17 

R$600.000,00 (Seiscentos mil reais) para reposição dos atuais estagiários e adição de 18 

mais dois, R$100.000,00 (Cem mil reais) para o custo de despesas com cheques de 19 

adiantamento, R$450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta mil reais) para compras de 20 

pescados para alimentação dos animais dos parques, R$50.000,00 (Cinquenta mil 21 

reais) para compra de carnes para alimentação dos animais dos parques, 22 

R$125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco mil reais) para compra de hortifrutis para 23 

alimentação dos animais dos parques, R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais) para 24 

compra de rações diversas para alimentação dos animais dos parques, R$250.000,00 25 

(Duzentos e Cinquenta mil reais) para custos com a operação das bilheterias dos 26 

parques, R$700.000,00 (Setecentos mil reais) para gastos com limpeza dos parques e 27 

R$150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais) para gastos com transporte de valores. 28 

Todos as demandas foram aprovadas. Sr. Luís perguntou sobre a previsão de receita 29 

para o ano de 2023. Sr. Dorlan informou que considerando o aumento de preço para o 30 

ingresso nos parques, a previsão de receita passa para aproximadamente 31 

R$3.500.000,00 (Três milhões e Quinhentos mil reais). Em assuntos gerais O 32 

Presidente informou sobre problemas nas caixas de abastecimento de água do mar no 33 

aquário, perguntou se havia algum plano para resolução de tal questão. Sr. Alex 34 
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participou que foi conversado com o Sr. Rodrigo (Sub Prefeitura), a orientação de 35 

diálogos entre o Secretário de Meio Ambiente e o Presidente da Prodesan para que 36 

seja feito contrato para o serviço de desassoreamento. O Sr. Presidente expôs que é 37 

necessária a busca por alternativas aos orçamentos da Prodesan. Perguntou se é 38 

possível uma rotina de manutenção feita pelos os reeducandos e sugeriu que fosse 39 

feito orçamento com outras empresas que possam efetuar tal serviço. Sr. Alex informou 40 

que foi encaminhado documento com datas possíveis para efetuar a manutenção nas 41 

caixas, respeitando os períodos de maré baixa. Sr. Edson participou sobre manutenção 42 

de banheiros e fonte interativa do Jardim Botânico, informou que a fonte afeta o uso de 43 

água nos banheiros e pediu para que fosse autorizado a individualização da conexão 44 

de água da fonte. Sr. Presidente autorizou. Sr. Dorlan participou sobre a necessidade 45 

de liquidação do empenho para o processo referente aos cursos no SENAC até o dia 46 

16 de dezembro. Sr. Edson convidou os presentes para evento natalino no dia 17 de 47 

dezembro das 09:00h às 16:00h, que contará com casa de Papai Noel, exposição de 48 

carros antigos e apresentações musicais abertos à população. O Sr. Presidente 49 

perguntou aos Srs. Alex e Cesar sobre as atividades natalinas que serão feitas nos 50 

outros parques. Sr. Cesar participou que no dia 13 de dezembro será montada uma 51 

árvore de natal de materiais reciclados em parceria com a equipe de educação 52 

ambiental. Sr. Alex informou que nos próximos dias será feito o mergulho do Papai 53 

Noel em um dos tanques do Aquário, com ênfase nas temáticas de Cultura Oceânica 54 

e as metas da ODS. Na continuidade o Sr. Presidente participou que seria apresentado 55 

relatório da Sra. Amanda, porém a apresentação do relatório do Orquidário será 56 

reagendada para a próxima reunião em janeiro de 2023. O Sr. Secretário parabenizou 57 

as equipes do Aquário e Orquidário pelas apresentações feita na 22ª Reunião Ordinária 58 

do COMDEMA e destacou a importância das mesmas para o conhecimento das 59 

atividades dos parques e estruturas da SEMAM pelos membros conselheiros. Sra. 60 

Beatriz informou que foi recebido o notebook pelo Parque Engenho São Jorge dos 61 

Erasmos. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de 62 

todos e deu por encerrada a reunião. Eu,   Thiago Luiz Silva, secretariei e 63 

lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo 64 

presidente. 65 

 

 

 

MARCOS LIBORIO 

PRESIDENTE 


