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ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

09 DE MAIO DE 2022 
 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, em 1ª chamada 1 

realizou-se a 46ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de Parques – 2 

FEPAR, na sala de reuniões no Jardim Botânico. Estiveram presentes: Srs. Marcos Libório - 3 

Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Fernando Azevedo e Dorlan Jorge Santos (SEMAM), 4 

Luís Trajano (SEFIN), Cesar Campos - (Orquidário/SEMAM), Sergio Luiz Ornellas Schlicht 5 

(DEPCAM/SEMAM), Edson Inácio da Silva, João Pereira Moreira Jr (Jardim Botânico/SEMAM), 6 

Alex Sandro Luiz dos Santos Ribeiro (Aquário/SEMAM). Convidados: Thamyres Medina e 7 

Sandra Alves (SEMAM) e Maria Fernanda Kreling (SEGOV). Tendo a seguinte pauta: 1 – 8 

Leitura, discussão e aprovação da Ata da 45ª Reunião Ordinária; 2 - Semana do Meio Ambiente 9 

de Santos. 3 - Dia da Mata Atlântica. 4 - Manutenção do Aquário. 5 - Auditório do Orquidário. 6 - 10 

Hospital Veterinário.  7 – Assuntos Gerais.  Sr. Edson apresentou aos conselheiros a equipe que 11 

forma o Jardim Botânico (JB) na sequência foram exibidos slides das atividades, serviços e 12 

eventos desenvolvidos no JB. Findando a apresentação o Presidente parabenizou toda a equipe 13 

pelo primoroso trabalho que realizam no parque. Na continuidade iniciou a reunião com os 14 

membros e convidados. No item 1 Ata foi aprovada. Sr. Edson solicitou a autorização a Sr. 15 

Marcos Liborio quanto a realização de mutirão solidário tendo como proposta “Quem usa cuida” 16 

e também a possibilidade de instituir dentro a secretaria o “mês com cuidado do JB”. O Sr. 17 

Marcos Libório autorizou as duas solicitações apresentadas. Sr. Edson participou de dois 18 

eventos no JB: Dia do Desafio (25/05) e encerramento da Semana do Brincar (28/05). No item 1, 19 

a Ata foi aprovada. No item 2, participou sobre realização da Semana do Meio Ambiente de 04 a 20 

10 de maio, ressaltando que 03 parques estarão inseridos no roteiro. Pontuou que dia 04/06 será 21 

o Dia Mundial do Oceano, sendo um evento que envolverá a SEMAM, SEMES e SEDUC. 22 

Relembrou que 05/06 é dia Mundial do Meio Ambiente e 08/06 é dia Mundial dos Oceanos. Sr. 23 

Fernando apresentou demanda de R$20.000,00 (Vinte mil reais) para a realização da Semana 24 

do Meio Ambiente. A demanda foi aprovada pelos membros do conselho. No item 3, Inteirou 25 

que 27/05 é o dia da Mata da Atlântica, sendo este um dos biomas mais ameaçados, e que 26 

menos de 13% são preservados até hoje. Participou que a Mata Atlântica abriga entre 20% a 27 

30% da população do Brasil e que cidades localizadas até 100 km do litoral são consideradas 28 

cidades costeiras. No item 4, o Presidente perguntou sobre andamento de reparos estruturais no 29 

Aquário. Sr. Sérgio disse que há necessidade de fazer estaqueamento. Sr. Trajano sugeriu 30 

abertura de pregão. Ficou definido e aprovado pelos membros a liberação por 06 meses do 31 

recurso de R$12.000,00 (Doze mil reais) para contração de estaqueamento para o Aquário. 32 

Solicitou também a manutenção na base estrutural da passarela de visitação e entrada de 33 

funcionários, no valor de R$ 55.024,70 (cinquenta e cinco mil vinte quatro reais e setenta 34 

centavos). A demanda foi aprovada pelos membros do conselho. Na continuidade o Sr. Alex 35 

apresentou as seguintes demandas:  Reforma de forros (banheiros) e alvenaria (copa) 36 



. 

R$13.545,00 (Treze mil quinhentos e quarenta e cinco reais); aquisição de 03 bombas sapos 37 

R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais); Aquisição de silicone para vedação de vidros dos 38 

tanques R$5.000,00 (Cinco mil reais); Exames para virologia (anual) R$15.000,00 (Quinze mil 39 

reais). As demandas apresentadas pelo Sr. Alex foram aprovadas pelos membros. No item 40 

5, o Presidente perguntou do andamento da reforma do auditório. Sr. Cesar informou que está 41 

seguindo e solicitou acréscimo de R$6.490,00 (Seis mil quatrocentos e noventa reais) para 42 

complementar as necessidades da reforma do auditório do Orquidário e também de R$1.000,00 43 

(mil reais) referente a aquisição de cola emborrachada (piso labirinto). Os valores demandados 44 

pelo Sr. Cesar foram aprovados pelos membros.  Sr. Cesar informou que encaminhará ao Sr. 45 

Dorlan dados dos processos para aquisição de moveis, impermeabilização e piso vinílico. Sr. 46 

Dorlan informou sobre abertura de processo para ata de carnes (período anual) no valor de 47 

R$46.170,00 (quarenta e seis mil cento e setenta reais) e dá necessidade de aprovação deste 48 

valor no conselho. A demanda apontada pelo Sr. Dorlan foi aprovada pelos membros. No item 49 

6, participou sobre preparação e cuidados que o JB deverá ter quando se der início às obras do 50 

hospital veterinário, pois transitarão dentro do parque veículos, equipamentos e pessoas 51 

atuantes nas obras. Na continuidade o Sr. Edson solicitou a aquisição de concertina para o JB 52 

no valor de R$10.000,00 (Dez mil reais). A demanda foi aprovada pelos membros. No item 7, 53 

Sr. Dorlan participou que há o valor R$245.835,50 (Duzentos e quarenta e cinco mil reais 54 

oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) referentes aprovações no conselho, no 55 

entanto sem processos abertos. O Presidente informou que o prazo para abertura destes 56 

processos será de 15 dias (24/05), caso contrário o valor será revertido ao FEPAR. Sr. Luís 57 

Trajano falou sobre verba DADE na qual podem serem contemplados o Jardim Botânico e o 58 

Aquário e a SEMAM pode contatar a SIEDI nesta questão. O Presidente participou sobre 59 

exposição de maquetes de projetos de Bartolomeu de Gusmão, projetos estes que eram 60 

apresentados na corte do rei. Frisou que a vinda desta é um estimulo para visitação nos 61 

parques. Solicitou a aprovação de até R$10.000,00 (Dez mil reais) para exposição desta nos 62 

equipamentos da SEMAM. A demanda foi aprovada pelos membros. Sra. Maria Fernanda 63 

informou que 27/05, dia na Mata Atlântica a SECLIMA/SEMAM realizará evento em local aberto 64 

e que será no Orquidário ou Jardim Botânico. Sr. Luís informou que o processo referente à 65 

aquisição de maquinas de cartões nos parques está em análise na PROJUR. Todas as 66 

demandas foram aprovadas por unanimidade, sendo o montante total de R$ 196.729,70 67 

(Cento e noventa  e seis mil cento e noventa e nove reais  e setenta centavos). Nada mais 68 

havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 69 

reunião. Eu,              Glaucia Santos dos Reis, secretariei e lavrei a presente Ata que será 70 

aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo Presidente. 71 

 

MARCOS LIBÓRIO 

PRESIDENTE 


