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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Diretor

   

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

Aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 Sexta 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 Elvidio Figueiredo – Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI, Ana
Raquel Gomes Faria – Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP, Naiara Soares Feitosa Aguiar
– Procuradora Jurídica/PROJUR (Par�cipante convidado),  Jose Carlos Lopes de Oliveira – Diretor Adjunto
(Par�cipante convidado), Alberto Brito – Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP, Daniella dos
Santos Campos Guimarães – Gestora em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental. Cinthia e Luiz. A
reunião teve início no dia 21/09/2019 onde foram tratados alguns temas, dando sequência nesta
reunião, são eles: Suplementação – Direcionamento do processo 0196-000054/2016, referente na
contratação de empresas especializadas para prestação de serviços con�nuados de manutenção,
limpeza e apoio administra�vo, com fornecimento de material e com execução mediante o regime de
exclusividade, visando atender as necessidades, no âmbito da Fundação Jardim Zoológico de Brasília –
FJZB;  controle de Carrapatos – realização da colheta e aplicação de remédio nas áreas da FJZB;
 Execução dos Contratos – Realizar cursos para executores de contrato junto a Escola de Governo –
EGOV, dando ênfase as servidores da casa;  Vigências das atas e Contratos – Atualização mensal  das
atas e contratos, planilha, com inclusive reunião com DIRAL  a fim de diligenciar todos os processos com
comunicação prévia aos executores na aproximidade das vigências; Comissões e Sindicâncias – Realizar
todo acompanhamento dos processos de comissões e Sindicâncias, cuidados de suas prescrições, prazos
e vigências a fim de deixar alinhado para apresentação do Tribunal de Contas do GDF, esse trabalho
ficará sob a responsabilidade da servidora Juliana Costa (secretária do Diretor Adjunto); Recebimento de
Animais – Recebimento de animais pela Sucop: Ariranha, cachorro Vinagre com licença de importação,
Axolote que serão man�das no zoo, Aquarofilista: Montagem do aquário com parceria com a Associação
La�no Americana, recebimento de filhotes de canídios (cachorro do Mato) em parceria com o IBAMA;
 Espaço Agua – recuperação do auditório com recursos do zoo, recuperação das cadeiras para u�lização
por parte dos servidores e visitantes;  Reestrututuração – Alinhar o Estatuto, definir e encaminhar para
o Conselho Delibera�vo,  a fim de alteração e adequação ao Organograma., Estartação de Processos e
a�vidades das fes�vidades nos fins de semana – adequação e convocação dos servidores para
trabalhar nas a�vidades referente ao Dia da Criança e a Semana do Cerrado, com entrada de 50% para
entrada dos visitantes, Ressaltou que existe no momento 14 vagas, com par�cipação de vários parceiros
( Bombeiros, Caesb, Policia Ambiental, voluntariados, entres outros) que trabalharão no dia. Outros
assuntos discu�dos foram: Verificação das Categorias de estagiários que existem para que
sejam distribuídos em todas as superintendências e Gabinete. Em relação a entradas e saídas de
visitantes nos eventos nos fins de semana, a Diretora presidente comunicou que em conjunto com a
informá�ca, estão estudando a possibilidade da venda de bilhetes antecipados, com cadastramento no
celular para ser pago por meio de uma maquina direcionado como opção (ZooTickes), com abertura de
mais um campo (bilheteria) para entrada, com uma saída de emergência de visitantes. Disse que podem
fazer um piloto no dia 08 - Semana do Cerrado, para ser usado defini�vo no Dia das Crianças. A
Procuradora aproveitou o ensejo para ressaltar que não há necessidade da homologação, apreciação e
aprovação do Conselho Delibera�vo nesta proposta. Outro assunto discu�do foi referente as folgas
dos servidores efe�vos sem cargos comissionados, segundo os membros, esses, podem trabalhar nos
plantões nos fins de semana, como também trabalharem nas a�vidades extras e feriados com direito a
folgas. Sem mais para o momento a Diretora Presidente agradeceu  agradeceu a par�cipação de todos e
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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.

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES

Diretora Presidente/FJZB

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Adjunto

ANA RAQUEL GOMES FARIA

Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP

ANTONIO ELVÍDO FIGUEREDO

Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI

ALBERTO GOMES DE BRITO

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR

DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES

Gestora em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental

ANA MARIA DE CARVALHO LEITE

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados/FJZB
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