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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

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

Aos três dias do mês de julho 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
Segunda Sessão Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: José Carlos Lopes de Oliveira –
Diretor Presidente - subs�tuto,  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, Antônio Elvidio Figueiredo –
Superintendente Administra�vo e Financeiro – SUAFI e Luisa Helena Rocha da Silva – Chefe de Gabinete. 
O Diretor Presidente - Subs�tuto iniciou a reunião comunicando a ausência da Diretora Presidente por a
mesma se encontrar de férias. Logo após foi apresentado os processos: SEI - 00196-0000.364/2006  - Foi
analisado e acordado pelos membros que os autos seria encaminhado ao Gabinete, com posterior
encaminhamento à Procuradoria Jurídica/PROJUR para fins de análise quanto a Incorporação e
Desincorporação de semoventes, conforme a Nota Técnica nº 21515565 - NOTA TÉCNICA
no 5/2019, “Memorando nº 011/2006: Saneamento do processo administra�vo” para devidas
providências., SEI - 00196.0000.819/2019-54,  - Foi analisado e teve esclarecimento quanto à norma�va
existente para u�lização dos recursos de informação, em especial no que concerne à segurança e
manutenção dos dados, foi elaborada a circular a ser encaminhada a todos os setores da Fundação
Jardim Zoológico de Brasília, visando dar conhecimento das diretrizes, princípios e procedimentos de
u�lização de alguns recursos de informá�ca e ficou acordado pela equipe que o processo seguiria para
análise e parecer da Procuradoria Jurídica/PROJUR. SEI - 00196.0000.294/2019-57 -  O processo foi
informado pela Gerência Financeira  que conseguiu  adquirir 200 lacres numerados através de
transferência de material entre órgãos parceiros, para melhor controle de movimentação dos malotes
com arrecadação. Quanto ao recolhimento de valores no final de semana, acreditamos não ser viável,
neste momento, por questões de segurança já que os valores arrecadados seriam transferidos da portaria
para a tesouraria e com isso, conforme coloca a GEFIN no despacho (23300313), com o movimento de
pessoas é maior o risco de sermos observados, colocando em risco os servidores e os funcionários da
bilheteria e da vigilância. Desta forma em conjunto com o Gabinete está em trata�vas com o Banco de
Brasília para tentar uma parceria, tanto para instalação de terminais nas instalações internas do ZOO
como as máquinas de cartões de débito e crédito. Cito que o processo foi apreciado e acordado entre os
membros que o mesmo fosse encaminhado ao Gabinete a fim de apreciação, com posterior
encaminhamento à Unidade de Controle Interno para devidas providências. SEI - 00196.0000.348/2019-
84 - Conforme acordado os autos segue para o Gabinete para apreciação e providências, referente
a elaboração do PPA-220-2023. Após apresentação dos processos, foi esclarecido pelo Superintendente
Administra�vo e Financeiro sobre a divulgação do Termo de referencia para contratação emergencial de
empresas prestadoras de serviços especializados em limpeza, conservação e apoio administra�vo, com
fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra exclusiva. Ressaltou que o valor es�mado do
contrato é de R$ 1,4 milhões distribuídos em dois lotes, pelo período de até 180 dias. A empresa que
fornecer o menor valor por lote será escolhida para a prestação dos serviços. Disse que os interessados
em cada lote devem encaminhar as propostas individualmente com a documentação de habilitação da
empresa até 18 horas do dia 04 de julho, no protocolo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília –
localizado na Unidade de Administração da Fundação. Segundo o Superintendente Administra�vo e
Financeiro, o obje�vo do processo é garan�r a con�nuidade dos serviços de terceirização especializados
fornecidos na ro�na  operacional do zoológico diariamente e sem interrupção. Será aberto todos os
envelopes de todas as empresas par�cipantes com agendamento para o dia 05/07/2019 as 09 horas da
manhã na FJZB , formada pela comissão dos servidores responsáveis: Antônio Elvídio Figueiredo –
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Superintendente Administra�vo e Financeiro – SUAFI;  Bruno Tadeu José Ribeiro – Diretor de
Administração e Logís�ca, Daniele Rosa dos Santos – Gerente de Material e Patrimônio, Ana Maria de
Carvalho Leite - Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados.   A seguir o Superintendente de Educação e
Uso Publico comunicou sobre a Colônia de Feras da FJZB que se encontra com inscrições abertas para
crianças de 5 a 9 anos de idade. Disse que a primeira fase de inscrição é online e a a par�r das 14 horas
do dia 01 de julho, até o limite de vagas. São 30 vagas no valor de R$ 150 por criança com gratuidade
para os estudantes da escola pública do DF. As a�vidades estão marcadas para ocorrer de 08 a 12 de
julho, de 13:30 as 17:30 horas. Após comunicado o Superintendente Administra�vo e Financeiro
apresentou os acessórios de crachás (cordões e furadores) que serão usados pelos servidores da FJZB.
Disse que todos os cordões foram doados pela Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO,
representado pela Presidente Mirian das Graças Damasceno. A superintendente de Conservação e
Pesquisa aproveitou para sugerir que a equipe do Gabinete abrisse um processo no SEI,  com o intuito  de
conter todas as propostas de Reestruturação de cada superintendência, ou seja: SUAFI, SUCOP e SUEUP,
fosse encaminhada nesse processo a fim de deixar tudo organizado para apresentação na próxima
reunião do Conselho Diretor. Após os esclarecimentos, o Diretor Presidente - subs�tuto 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. 

 

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente - Subs�tuto/FJZB

LUISA HELENA ROCHA DA SILVA

Chefe de Gabinete/FJZB

ANTONIO ELVÍDO FIGUEREDO

Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI

ANA RAQUEL GOMES FARIA

Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP

ALBERTO GOMES DE BRITO

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR

ANA MARIA DE CARVALHO LEITE

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados/FJZB

Documento assinado eletronicamente por ANA MARIA DE CARVALHO LEITE - Matr.0039016-X,
Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 12/08/2019, às 10:11, 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 JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA - Matr.0094380-0,
Diretor(a) Adjunto(a), em 12/08/2019, às 11:41, 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 14/08/2019, às 10:13, 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 NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR - Matr.0273615-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 15/08/2019, às 14:17, 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 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.

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.
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