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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

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

Aos dezoito  dias do mês de setembro 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 Oitava Reunião Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes : Eleutéria Guerra
Pacheco Mendes Diretora Presidente/FJZB, José Carlos Lopes de Oliveira – Diretor Adjunto, 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, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe da Procuradoria/FJZB, Ana
Raquel Gomes Faria– Superintendente de Conservação e Pesquisa. Es�veram presentes Luiza Helena
Rocha da Silva - convidada e Cinthia Nunes Mendes de Souza – convidada, Ana Maria  Leite, Secretaria
Execu�va dos Órgãos Colegiados e Daniella dos Santos campos Guimarães, convidada. A reunião teve
início às quinze horas com abertura da pauta, após verificado o quórum.  Ordem do dia:  SEMANA DO
CERRADO O Conselheiro Alberto Gomes de Brito - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP
iniciou o tema relatando que será elaborado Relatório final de Avalição dos resultados da referida
semana. Levantou pontos posi�vos como a organização, operacionalização e execução da parte do
evento que coube à FJZB pela Fundação. Como pontos nega�vos, destacou a remota divulgação do
evento, demora no atendimento da fila da bilheteria, bem como inexecução do planejamento elaborado
pelo Zoológico. A seguir, a Diretora Presidente considerou a necessidade de estudo vislumbrando a
melhor forma de divulgação para os próximos comemorações em que o Zoológico for o único responsável
pelo evento. Ato con�nuo, cogitou a necessidade de se realizar termo adi�vo do contrato nº 39.438/2019
referente ao serviço de contratação de mão de obra (bilheteiros), a ser discu�do em outra reunião de
Conselho. DIA DAS CRIANÇAS. A Assessora de Planejamento e Parcerias iniciou o tema informando que
os processos referentes à contratação de brinquedos infláveis e foodtrucks encontram-se na Procuradoria
Jurídica para apreciação. A seguir, foi destacado pelo Conselheiro Antônio a necessidade de abertura de
mais portarias em virtude do grande fluxo, treinamento de servidores para operar a bilheteria, suporte de
vigilantes na fila da bilheteria, aquisição de sete máquinas registadoras, locação de banheiros químicos,
apoio do batalhão de trânsito, SAMU, Polícia militar e bombeiros. Acrescentou a necessidade de central
telefônica e que os servidores estarão com a�vidades definidas no dia de plantões de visitantes
INSTALAÇÃO DAS CATRACAS DOADAS PELO DFTRANS. Iniciou-se o tema pelo conselheiro Antônio
Elvídio, informando acerca da doação das quatro catracas que já se encontram na Fundação. Seguiu
complementando a necessidade de patrimoniá-las. Esclareceu que serão instaladas no Museu,
Borboletário e talvez na biblioteca. RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE
MANUTENÇÃO iniciou-se o tema com apresentação pelo Superintendente Antônio Elvídio Figueiredo -
Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI de  fotos “antes e depois” de espaços da Fundação
que foram  revitalizados: Pintura do parapeito Serpentário, revitalização do teatro de arena, revitalização
do deck do lago, revitalização da base para novas mesas, troca de piso da área interna da veterinária,
novo portão  para recinto da girafa, novos tanques serpentário, a construção quarentena veterinária,
corredor de segurança do recinto da quarentena, brete condicionamento de manejo, sistema de esgoto
da veterinária , cor�na de proteção para proteção de aves, construção piscina para recinto de
tamanduás, piscina e cascata para arapapás, pergolado do borboletário, chafariz para oxigenar a água do
lago dos patos, reforma da escada da portaria, revitalização área interna serpentário, confecção de caixa
de transporte de animais. Ato con�nuo, os Conselheiros sugeriram a colocação de calçadas para os
cadeirantes chegarem até a mesas, onde estão sendo revitalizadas as respec�vas bases. CONTRATO
EMPRESA MURANO Encerrado o assunto supra, o Conselheiro, Sr. Antônio Elvídio Figueiredo
Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI informou da possibilidade de se firmar contrato de
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manutenção predial e que será analisado pela Procuradoria Jurídica. ASSUNTOS GERAIS: a palavra foi
passada para a Sra. Ana Raquel Gomes Faria – Superintendente De Conservação e Pesquisa, a qual
informou do falecimento do animal ORIX e que o mesmo deverá ser despatrimoniado por ser animal
exó�co.  Acrescentou que a bebê ariranha também faleceu e a possível causa foi lipidose hepá�ca, que
se trata de uma patologia relacionada ao longo período sem se alimentar associado ao estresse.
Prossegue explicando que o animal foi encontrado após longo período de jejum alimentar. PROJETO
COLÔMBIA. A Conselheira Ana Raquel passou a informar que o Projeto Colômbia será assinado pela
Agência Brasileira de Cooperação no dia dezenove de setembro de dois mil e dezenove, em Sessão
Solene, às nove horas. CHURRASQUEIRA: A Sra. Ana Raquel e o Sr. Alberto consideraram inapropriado e
incompa�vel o uso das mesmas com as a�vidades do zoológico e se pronunciou contra a manutenção
delas. Ato con�nuo, sugeriu que o espaço seja revitalizado e transformado em praças e que os projetos
de recuperação dos espaços de calçadas em geral sejam alinhados com a área técnica para associar os
projetos à recuperação dos recintos. A Seguir, foi posto em discussão o Processo SEI 00196-
0000725/2019-85 que versa acerca da revitalização do espaço das churrasqueiras do Zoológico,
localizadas próximo ao Teatro de Arena. Iniciou-se discussão acerca da con�nuidade ou não da área da
churrasqueira. A seguir, os Conselheiros Antônio e Miriam votaram a favor da con�nuidade da área da
churrasqueira. A Diretora-Presidente solicitou vistas ao Processo. Acrescentou que o uso da
churrasqueira deve se dar mediante pagamento de taxa. O Diretor-Adjunto Jose Carlos se considera a
favor da con�nuidade da respec�va área. Após discussão concluíram que inicialmente será pavimentada
a calçada com bloquetes para posterior discussão e vistas dos autos à Diretora Presidente. SEI 00196-
00001313/2019-62 e SEI 00196-00001312/2019-18 que versa acerca de solicitação de permissão para
venda de Cachorro quente. Os Conselheiros negaram a solicitação em razão da necessidade de se
revisar o Termo de Permissão e de se realizar Chamamento Público, após ouvida a Chefe da
Procuradoria/FJZB Procuradora Jurídica Naiara Soares Feitosa Aguiar. Para tanto, ficou decidido que será
solicitado ao executor que seja realizado levantamento de pontos vagos e das condições dos
permissionários e que posteriormente retornem os autos para discussão dos produtos que a Fundação
deseja que sejam comercializados. SEI 00196-000.309/2017. Trata-se o Processo  Administra�vo autuado
em  abril de 2017, com  intuito de conceder o uso de área pública, nesta , para a Associação
Brasiliense de Deficientes Visuais — ABDV visando a prestação  de serviços de massoterapia ao
público visitante, .Ficou  decidido que será levantada consulta para conhecer se houve ou não a
realização do evento à época, uma vez que os autos não denunciam a execução do serviço. Após sanada
a demanda, o processo será concluído na unidade. A seguir, iniciou-se assunto sobre as bombas de água,
ficando definido que todas as bombas dos recintos serão desligadas para revisão. Caso todas sejam
submersas, necessária será a troca de todas. ACORDO DE COOPERAÇÃO/AGÊNCIA BRASILEIRA DE
COOPERAÇÃO. A Procuradoria Jurídica se manifestou informando que não vislumbra óbices na parceria,
uma vez que não há gastos. A seguir, o Superintendente Alberto Gomes de Brito - Superintendente de
Educação e Uso Público/SUEUP solicitou que na reunião de dezesseis de outubro do corrente ano seja
discu�do no Conselho a Instrução norma�va nº 110. A seguir, a Sra. Presidente declarou encerrada a
sessão. Eu, Gestora em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental, Daniella dos Santos Campos
Guimarães, 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
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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

 

CINTHIA NUNES MENDES DE SOUZA

Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias

 

ANA MARIA DE CARVALHO LEITE

Secretaria Execu�va Do Õrgaos Colegiados

 

DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES

Gestor em Polí�cas Públicas e Gestão governamental

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES - Matr.
174811-4, Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados-Subs�tuto(a), em 09/10/2019, às
08:36, 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 CINTHIA NUNES MENDES DE SOUSA - Matr.0275817-
2, Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias, em 09/10/2019, às 09:21, conforme art. 6º
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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 LUISA HELENA ROCHA DA SILVA - Matr.0274443-0,
Chefe de Gabinete, em 09/10/2019, às 10:00, 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 09/10/2019, às 11:26, 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 09/10/2019, às 13:27, 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 09/10/2019, às 14:26, 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
09/10/2019, às 17:58, 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 ALBERTO GOMES DE BRITO - Matr.0392481-5,
Superintendente de Educação e Uso Público, em 14/10/2019, às 09:01, 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 22/10/2019, às 11:18, 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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