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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE
BRASÍLIA/FJZB

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, na sala de reuniões do Gabinete da Fundação
Jardim Zoológico de Brasília/FJZB, localizado nas dependências de sua sede, realizou-se a
Vigésima Sessão Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes – Diretora Presidente,  Alberto Gomes de Brito - Superintendente de Educação e Uso
Público/SUEUP, Antônio Elvídio Figueredo – Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI, Ana
Raquel Gomes Faria – Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP e José Carlos Lopes de Oliveira
– Diretor Adjunto/FJZB. O Superintendente Administra�vo iniciou a reunião comunicando a nomeação de
um Arquivista na FJZB – Disse que esse trabalho é muito bem vindo, para a organização e o controle das
informações de todos os registros de documentos da FJZB, como também para o melhoria do
desempenho para as a�vidades mul�disciplinares, administra�vas e gerenciais. Ato con�nuo e a pedido
do Diretor Adjunto, sugeriu que a equipe do Conselho Diretor organizasse todo trabalho sobre a Proposta
de Reestruturação da FJZB, todas suas diretrizes de interação, todo detalhamento das a�vidades fins de
cada área, a fim de aprimorar a qualidade do trabalho, com seus reais e posi�vos obje�vos, na troca de
informações sobre a função, aprimoramento, qualidade do trabalho co�diano das a�vidades de cada
superintendência, por meio de relatório, quais os planos e obje�vos de cada setor, como pauta para
próxima reunião. A seguir a Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP comunicou sobre o 26ª
Congresso ALPZA 2019, agendado na segunda semana de junho em San�ago, Chile, na cidade da La Paz.
Disse vão se reunir com a equipe para deixar tudo acertado a par�cipação da FJZB no Congresso, com
inclusive direcionamento de um servidor da FJZB que fale fluen�mente o Espanhol. Em seguida a Diretora
Presidente comunicou sobre o processo 0196.0000.304/2017 – referente a Formalização do Acordo de
Cooperação Técnica(ACT) para dar andamento ao projeto de reúso das águas do zoológico de Brasília.
Disse que ficou agendado uma reunião para o dia (4/6) com os representantes da ADASA – Paulo Salles,
os Professores da Universidade de Brasília (UNB) – Daniel Sant’ana e Cris�na Brandão e o engenheiro da
Companhhia de Abastecimento da CAESB – Mauro Feliza�o, tendo como pauta a preservação ambiental
do Zoo, sobretudo em relação ao tratamento e monitoramento da agua dos Lagos, que podem interferir
na qualidade das águas do Lago Paranoá, e seus afluentes – (Ribeirão Riacho Fundo), que percorre as
áreas internas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, associado à educação ambiental e cien�fica,
estudantes e pesquisadores e sociedade para discussão e elaboração de projetos. Em seguida o
Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI pediu a palavra para comunicar sua preocupação no
que diz respeito ao Orçamento da FJZB, toda documentação com demonstra�vo de dados orçamentários
relacionados aos programas de trabalho executados pela FJZB, com inclusive, reunião agendada com a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, a fim de discu�r todo detalhamento de todo trabalho
executado pela FJZB. Ato con�nuo comunicou sobre os todo trabalho de Remanejamentos realizados nas
dependências do parque como: Assistência aos animais, Ação de manutenção, Câmaras frias, Contratos
de mão de obras, Contrato de manutenção predial, entre outras diligências. Aproveitou para citar dentro
do Orçamento o processo de Contratação Emergencial de empresas para prestação de serviços
especializados de suporte de manejo de fauna, educação ambiental, limpeza e conservação,
manutenção e apoio administra�vo. Disse que o obje�vo da empresa é garan�r a con�nuidade dos
serviços de terceirização especializados prestados na ro�na operacional do Zoológico de Brasília,
diariamente e sem interrupção inclusive em feriados e fins de semana. Esclareceu que o contrato é
dividido em lotes com itens e caracterís�cas semelhantes para garan�r eficiência nas etapas de licitação,
formalização e acompanhamento da execução dos serviços, além do controle dos atos processuais.
Ressaltou que o Contrato encerra-se no dia 13 de julho e caso não renove o parque corre o risco de
fechar. Outro assunto importante foi a questão dos Carrapatos. Disse que estão tomando providências
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urgentes na questão da dede�zação e a reaplicação de remédios nas áreas do parque, com estudo para
verificar qual a área mais afetada evitando com isso outras reclamações na ouvidoria por parte dos
visitantes. Aproveitou para esclarecer que a Vigilância Epidemiológica fará uma visita a fim de realizar
análise e colher carrapatos, elucidar o diagnós�co e trabalhar as medidas de controle aplicáveis, em
especial no processo de seleção de doenças como a Febre moculosa, para tomada de decisões oportunas
e eficazes. Ao final o Superintendente de Educação e Uso Público pediu a palavra para �rar dúvida em
relação a Instrução nº 110 de 02 de outubro de 2017, que Estabelece as normas e valores de acesso do
público visitante à Fundação Jardim Zoológico de Brasília e seu Art.12 que diz:  “A concessão das isenções
previstas no Anexo II é de competência do Conselho Delibera�vo da Fundação Jardim Zoológico de
Brasília.” . O conselheiro quer checar junto ao Conselho Delibera�vo sobre todos processos
encaminhados referentes a essas inseções.  Ao final a Diretora Presidente solicitou do Superintendente
de Educação e Uso Público a probalilidade de se organizar para o próximo ano, a�vidades para o Dia
Mundial do Meio Ambiente – com temas e a�vidades dentro do parque com apoio da SEMA. Após os
esclarecimentos e apresentação, a Diretora Presidente agradeceu  a presença de todos e encerrou a
Sessão, da qual, para constar, eu, Ana Maria de Carvalho Leite, Secretária Execu�va dos Órgãos
Colegiados, lavrei a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por mim. 

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES

Diretora Presidente/FJZB

ANTONIO ELVÍDIO FIGUEREDO

Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI

ALBERTO GOMES DE BRITO

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

ANA RAQUEL GOMES FARIA

Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Adjunto/FJZB

ANA MARIA DE CARVALHO LEITE

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados
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