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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL 
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR 

15 DE JUNHO DE 2022 
 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas, em 1ª 1 

chamada realizou-se a 47ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de 2 

Parques – FEPAR, na sala de reuniões no Jardim Botânico. Estiveram presentes: Srs. 3 

Marcos Libório - Presidente e Secretário de Meio Ambiente, Dorlan Jorge Santos (SEMAM), 4 

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

(DEPCAM/SEMAM), Edson Inácio da Silva, (Jardim Botânico/SEMAM), Alex Sandro Luiz 6 

dos Santos Ribeiro (Aquário/SEMAM). Convidados: Thamyres Medina (SEMAM). Tendo a 7 

seguinte pauta: 1 – Leitura, discussão e aprovação da Ata da 46ª Reunião Ordinária; 2 - 8 

Joias da Natureza e Bartolomeu de Gusmão.  3 – Assuntos Gerais. A reunião foi iniciada 9 

pelo Sr. Sergio que agradeceu a presença de todos. No item 1, a ata foi enviada por e-mail 10 

previamente sendo dispensada sua leitura e aprovada. No item 2, Sr. Cesar informou que o 11 

Joias da Natureza já está exposição no Orquidário e quanto a exposição das maquetes de 12 

Bartolomeu de Gusmão também já estão no parque, porém estão avaliando ainda o local 13 

para esta. Na continuidade o Sr. Sergio perguntou se há processos de demandas da reunião 14 

anterior que não foram elaborados. Sr. Dorlan informou que sim, totalizando 15 

aproximadamente R$ 61.000,00. Na sequência foram apresentadas as seguintes 16 

demandas:  Sr. Sergio recurso de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para investimento na área 17 

de comunicação da SEMAM. A demanda foi aprovada pelos membros. Sr. Alex (Aquário): 18 

aquisição de pescados R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); refletores de led 19 

200w R$ 10.000,00 (dez mil reais); aniversário do Aquário R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 04 20 

skimmer (filtros) R$ 12.730,00 (doze mil setecentos e trinta reais); vedação do tanque nº 30 21 

R$ 10.000,00 (dez mil reais); aquisição de cloro puro (12%) para o ano todo R$ 2.500,00 22 

(dois mil e quinhentos reais). As demandas foram aprovadas pelos membros. Sr. Edson 23 

(Jardim Botânico); aquisição de 01 VAP R$ 2.825,00 (dois mil oitocentos e vinte e cinco 24 

reais); aquisição de EPI’s  (03 parques) até R$ 10.000,00 (dez mil reais); contratação de 25 

manutenção do elevador R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais); compra de cal  e 26 

brochas  R$ 3.000,00 (três mil reais). As demandas foram aprovadas pelos membros. Sr. 27 

Cesar (Orquidário); aquisição de agasalhos 17.000,00 para os 03 parques (dezessete mil 28 

reais); canos galvanizados para os recintos R$ 5.000,00 (cinco mil reais); arame 29 

galvanizado para recintos araras e orquídeas R$ 3.000,00 (três mil reais); aquisição de (01) 30 

registro de metal R$ 900,00 (novecentos reais). As demandas foram aprovadas pelos 31 

membros. O Presidente Sr. Marcos Libório agradeceu a condução dada pelo Sr. Sergio. Sr. 32 

Dorlan participou da atualização dos valores dos cheques de consumos dos parques:  33 



. 

Aquário e Orquidário – R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) para cada um e Jardim 34 

Botânico R$ 2.000,00 (dois mil reais). Os valores foram aprovados pelos membros. O 35 

Presidente salientou a questão dos processos não empenhados da reunião anterior, 36 

ocasionando o comprometimento do recurso e que o valor de aproximadamente R$ 37 

61.000,00 retornou ao FEPAR. Sr. Dorlan esclareceu que os parques teriam que abrir os 38 

processos até 15 dias após a reunião, no entanto alguns não foram abertos. O Presidente 39 

inteirou que as demandas autorizadas em reuniões anteriores   terão 10 dias de prazo para 40 

abertura de processos e caso não ocorra, os parques terão seus vencimentos bloqueados. 41 

Todas as demandas foram aprovadas por unanimidade, sendo o montante total de R$ 42 

208.355,00 (duzentos e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais).  Em assuntos gerais, o 43 

Sr. Dorlan participou a questão da colocação de WI-FI nos parques. O Presidente informou 44 

que o DETIC tem processo de WI-FI em parques públicos e solicitou que o Sr. Sergio veja 45 

esta questão.  Sr. Edson informou que o mutirão solidário no jardim Botânico ocorrerá dia 46 

26/06. Sr. Trajano participou que o processo para aquisição de maquinas de cartões para os 47 

parques está tramitando. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a 48 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu,             Glaucia Santos dos Reis, 49 

secretariei e lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho e 50 

assinada pelo Presidente. 51 
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