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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Diretor

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

Ao segundo dia  mês de outubro  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
Nona Reunião Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: : Eleutéria Guerra Pacheco Mendes,
Diretora Presidente/FJZB, José Carlos Lopes de Oliveira – Diretor Adjunto (convidado), Mirian das Graças
Damasceno – Presidente da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO, Alberto Gomes de Brito -
Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP,  Antônio Elvídio Figueiredo Superintendente
Administra�vo e Financeiro/SUAFI, Ana Raquel Gomes faria -Superintendente de Conservação e Pesquisa,
Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe da Procuradoria/FJZB (convidada), Luisa Helena Rocha  da Silva -
convidada e Cinthia Nunes Mendes de Sousa – convidada, Daniella Dos Santos Campos Guimaraes –
Gestora em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental. A reunião teve início às quatorze horas e trinta
minutos com abertura da pauta, após verificado quórum. Ordem do Dia: Orçamento de Pessoal- o
Conselheiro Antônio iniciou o tema pondo em discussão a necessidade de suplementação de orçamento
para pagamento da folha de pessoal, referente ao período de outubro a dezembro de dois mil e
dezenove, e comunicou da necessidade da u�lização do recurso constante no programa de trabalho de
conversão de licença prêmio em pecúnia dos aposentados. Foi consultada a SEPLAG sobre a
disponibilidade orçamentaria, sem retorno. Ato con�nuo, aproveitou para comunicar que o Quadro de
Detalhamento de Despesa, que diz respeito aos con�ngenciados para pagamento de tratadores, no valor
de um milhão e quinhentos mil reais, está sendo acompanhado pela Secretaria da fazenda para que essa
disponibilidade seja assegurada até dezembro de 2019. Foi decidido pelo Conselho parte do recurso de
pecúnia será oferecido para complementação da folha de pessoal. Restruturação - o Diretor-Adjunto
Jose Carlos iniciou o tema comunicando acerca da necessidade de fortalecimento da Reestruturação da
Fundação. Aproveitou para solicitar reunião no auditório com todos os servidores após decisão do
Conselho, para apresentação, discussão e fechamento do pleito. A Seguir, o Superintendente Alberto
explanou acerca da nova estruturada SUEUP. Após sugestões, ficou decidido pelo Conselho que será
realizada novas alterações e retorno ao Conselho para posterior apreciação. A seguir, o Conselheiro
Antônio sugeriu que sejam marcadas reuniões exclusivas para tratar da reestruturação, sendo acatada a
sugestão por unanimidade, que ficou marcada para dia 07.10, as quatorze horas e trinta minutos. Dia da
Criança: o Superintendente Alberto iniciou o tema solicitando data especifica para tratar do tema Dia das
crianças. Acrescentou que a SUEUP está montando propostas de a�vidades para apresentar aos
conselheiros. Ato con�nuo, explanou o interesse de ar�stas plás�cos (grafiteiros) em grafitar a caixa de
água. Ato con�nuo, ques�onou se existe óbice jurídico para estender convites as federações de caratê,
kung fu, capoeira. A seguir,  a ASPLAN informou que dia vinte e cinco de setembro de dois mil e
dezenove  foi para publicação o Edital de Chamamento referente aos brinquedos infláveis. Ato con�nuo,
foi informado ainda que não haverá foodtrucks no evento do dia das crianças por não haver licença dos
órgãos competentes.  Ato Con�nuo, acrescentou que em vez dos foodtrucks será realizado Chamamento
Público para exploração comercial de alimentos por vinte e dois ambulantes, distribuídos em três
praças.. A seguir, o Superintendente Alberto Brito informou da possibilidade de fechar parceria com o
Banco de Brasília, visando patrocinio para a apresentação da peça "O Rei  Leão", a ser realizado  no Dia
das Crianças, entretanto aguardando posição da Empresa Néia e Nando.  A seguir passou-se a análise
dos Processos: SEI 00196-000120/2005 -Tratam os autos de termo de permuta realizado em 2000 com o
Zoológico de Goiânia e da incorporação de um hipopótamo (Hippopotamus amphibius) ,fêmea, número
de registro 1756, do Parque Zoológico de Goiânia, advindo de emprés�mo. Foi sugerido pela Chefe da
Procuradoria Jurídica, Naiara Soares, que o Zoológico de Goiânia seja provocado, a fim de que seja
solicitada a formalização  do pedido deste animal por meio de Termo de Doação, sendo acatada a
decisão por todos os Conselheiros. SEI 0196-000127/2015 -Tratam os autos sobre a elaboração do Plano
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de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), sendo necessária a con�nuidade dos trabalhos e indicação
dos membros para a composição do Grupo de Trabalho. Ato con�nuo, foram indicados pelos Conselheiros
os servidores para compor o Grupo de Trabalho. SEI 00054-00072919/2018-43 – versam os autos de
remoção e subs�tuição dos postos comunitários de segurança doados pela Polícia Militar. Os
Conselheiros decidiram pela res�tuição dos autos a SUAFI com vistas a NUARQ para avaliação da
u�lização dos postos. SEI 00196-00000478/2019-17- versam os autos acerca da ins�tuição do Comitê
Interno de Governança Pública. Foi sugerido pelos conselheiros que sejam retornados os autos ao
Gabinete para inserção da Ata da Primeira reunião, ocorrida dia trinta de setembro de dois mil e
dezenove. SEI 00196-00001388/2019-43 - Versam os autos acerca aquisição de material de execução do
cercamento da lateral sul do Zoológico por meio de emenda parlamentar. Foi enviado ao  Conselho
Diretor para conhecimento e aprovação, obtendo exito no pleito. Assuntos Gerais: foi levantado pela
Procuradora jurídica a informação de que o Processo 0196-000269/2017 será encaminhado ao Conselho
Diretor obje�vando colher sugestões no que tange à elaboração da Instrução Norma�va que regerá os
plantões.  Eu, Servidora efe�va, Daniella dos Santos Campos Guimarães, Gestora em Poli�cas Públicas e
Gestão Governamental, lavrei a presente Ata, que assino com a Sra. Presidente Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes e demais par�cipantes.

 

 

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES

Diretor -Presidente/FJZB

 

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor -Adjunto/FJZB

 

LUISA HELENA ROCHA DA SILVA

Chefe de Gabinete/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

 

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR

 

MIRIAM DAS GRAÇAS DAMASCENO

Presidente da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO
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CINTHIA NUNES MENDES DE SOUZA

Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias

 

DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES

Gestor em Polí�cas Públicas e Gestão governamental
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