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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

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

Aos doze 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
Primeira 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, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Procuradora
Jurídica/PROJUR e José Carlos Lopes de Oliveira – Diretor Adjunto/FJZB. A reunião do conselho iniciou-se
com apresentação de dois processos:  SEI - 00196-0000.3047/2018-21, que trata de duas espécies de
grandes primatas, gorila-das-planícies-ocidentais (Gorilla gorilla gorilla) e chimpanzés (Pan troglodytes),
considerando a possibilidade futura de integrar o manejo coopera�vo dentro dos programas de
conservação da Associação Norte-Americana (AZA) e Europeia de Zoos e Aquários (EAZA). O processo
tem como obje�vo a manifestação acerca de interesse no pleito na  elaboração de projeto para os
construção de recintos, bem como o interesse na espécie para esta Fundação. Após análise na reunião do
Conselho Diretor realizada no dia 12/06/2019, foi aprovado por unanimidade o retorno dos autos para
análise pela Diretoria de Mamíferos da FJZB. SEI - 00196.0000.1366/2018-01, que trata da proposição de
Decreto para criação do Corredor Verde Urbano do Riacho Fundo, como forma de manutenção de
cobertura florestal, da conservação dos solos e dos ecossistemas terrestres, dos recursos hídricos e dos
ecossistemas aquá�cos, e dos serviços ambientais associados à unidade hidrográfica do Ribeirão do
Riacho Fundo, e como preparação e resposta à redução das vulnerabilidades às mudanças climá�cas,
incluindo sua compa�bilização e integração a outras áreas protegidas. Cito que após análise pela equipe
do Conselho Diretor desta FJZB, na reunião  realizada no dia 12/06/2019, ficou acordado e aprovado por
unanimidade que o processo fosse encaminhado para SEMA para conhecimento e manifestação quanto
ao interesse daquela Secretaria na con�nuidade do projeto. Ato con�nuo foi apresentado pela equipe 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, planos e obje�vos de cada setor, com
algumas adequações e mudanças que serão realizadas pela  Superintendência de Educação e Uso
Público/SUEUP com apresentação na próxima reunião. A equipe citou sobre o Orçamento do 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, que tem
como obje�vo, os serviços de terceirização especializados prestados na ro�na operacional do Zoológico
de Brasília. Ressaltou que o Contrato encerra-se no dia 13 de julho e caso não renove o parque corre o
risco de fechar, mas que a equipe da FJZB está trabalhando para acertar e montar uma estratégia.  Outros
assuntos discu�dos foram:  I - Instalação de um Terminal do BRB na dependência do Parque. II –
Abertura de uma Comissão para lançamento para reconvocar por meio de um Edital a contratação de
uma nova empresa na abertura da Lanchonete.  III - A questão dos Carrapatos. Disse que estão
tomando providências urgentes na questão da dede�zação e a reaplicação de remédios nas áreas do
parque, panfletos, cartazes, comunicação no site, folhetos etc. IV – Plano Plurianual PPA – Instrumento
de Planejamento Governamental de médio prazo que estabelece diretrizes e obje�vos e metas de
administração publica, com obje�vo de desenvolver programas voltados para população em especial os
visitantes do zoológico.  V – Abertura de Edital para dar andamento nos serviços para adequação de
Bicicletas, Carrinhos de bebes e Pa�netes nas dependências do parque. Após os esclarecimentos e
apresentação, a Diretora Presidente agradeceu  a presença de todos e encerrou a Sessão, da qual, para
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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 ELVÍDO 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

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

Procuradora Jurídica/PROJUR

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Adjunto/FJZB

ANA MARIA DE CARVALHO LEITE

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por ANA MARIA DE CARVALHO LEITE - Matr.0039016-X,
Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 29/07/2019, às 17:11, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO - Matr. 275324-3,
Superintendente Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 08/08/2019, às 14:32, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR - Matr.0273615-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 15/08/2019, às 14:03, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES -
Matr.0273484-2, Diretor(a)-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em
15/08/2019, às 17:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA - Matr.0094380-0,
Diretor(a) Adjunto(a), em 15/08/2019, às 17:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA RAQUEL GOMES FARIA - Matr.0273640-3,
Superintendente de Conservação e Pesquisa, em 16/08/2019, às 11:02, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO -
Matr. 0274845-2, Conselheiro(a) Delibera�vo(a), em 16/08/2019, às 17:17, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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