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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

ATA

 

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

 

Aos dezoito  dias do 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
Trigésima Reunião Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes : Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes Diretora - Presidente/FJZB, 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 (Par�cipante convidada), Ana Raquel Gomes Faria–
Superintendente de Conservação e Pesquisa, Miriam das Graças Damasceno – Presidente da Associação
dos Servidores da FJZB – ASSPOLO, Luisa Helena Rocha Da Silva, Chefe de Gabinete/FJZB e Cinthia Nunes
Mendes de Souza - Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias-ASPLAN (Par�cipante convidada). O
Diretor Adjunto não compareceu à sessão pois está de férias. A Secretaria Execu�va, Daniella dos Santos
Campos Guimarães também encontra-se de férias.  A reunião teve início às quinze horas com abertura da
pauta, após verificado o quórum. Ordem do dia:   SEI 0196-000111/2017 -Tratam os autos de análise da
alteração da Instrução Norma�va nº 110, que cuida das normas e valores de acesso ao Jardim Zoológico
de Brasília. Foi decidido pelos membros que será analisado nas próximas reuniões do Conselho. Processo
SEI nº 00196-00000481/2019-31: Trata de relatório de plantão correlato ao dia 12 de outubro de 2019
ocasião em que se comemorou o dia das crianças. Fora feito leitura do relatório, pelo Conselheiro
Antônio, onde todos os membros exararam ciência das ocorrências informadas. O Conselheiro Alberto
informou que nos próximos eventos, repensará a respeito da concentração das a�vidades no Teatro de
Arena. A Chefe da ASPLAN relatou que nove ambulantes compareceram, oportunidade em que sugeriu
que nos próximos eventos, permi�sse que cada ambulante possa vender dois produtos. A Diretora
Presidente informou sobre a necessidade de agendar uma reunião com os permissionários para
oportunizar abertura de relatos a respeito do dia das crianças.  Processo SEI nº 00196-00000271/2019-
42:   Cuida-se processo referente ao relatório de plantão do dia 13 de outubro de 2019. Todos os
conselheiros exararam ciência das ocorrências. O Conselheiro Antônio ressaltou a necessidade de
melhorias na bilheteria, nos próximos finais de semana em que se sucederem feriados onde se espera
um grande público. INFORMES GERAIS: DIA DAS CRIANCAS – o tema foi iniciado pelo Superintendente
Alberto sugerindo que cada superintendência determine a quan�dade de servidores que estarão
presentes no plantão do Dia das Crianças, sendo acatada a sugestão por todo o Conselho.  A seguir, ficou
determinado que estarão presentes no plantão dois servidores do Gabinete para apoio administra�vo.
Em seguida, a Superintendente Ana Raquel informou que enviara tratadores e assistentes para o plantão.
A seguir, o Superintendente Antônio comunicou que haverá controle externo das filas, sendo quatro
funcionários pela manhã e quatro funcionários pela tarde. Ato con�nuo reforçou que haverá duas
bilheterias extras, com dois funcionários no período matu�no e dois no período vesper�no. Acrescentou
que será solicitado a BRASFORT reforço de vigilantes para o dia. A seguir, o Superintendente Alberto
informou que não foi possível a contratação da empresa Nando e Neia para realização da peça Rei Leão.
Em seguida, apresentou a programação para as crianças no dia fes�vo. URSO DE OCULOS NEY – a
Procuradora Jurídica Naiara iniciou o tema informando da necessidade de verificar a vigência do termo de
emprés�mo do respec�vo animal. Assim foi comunicado pela Conselheira Ana Raquel que o comodato
referente ao urso-de-óculos possui vigência até setembro de 2021. CAIXA DE OUVIDORIA – a convidada
Luisa, Chefe de Gabinete, iniciou o tema informando que as sugestões e reclamações não estão sendo
feitas pelos canais oficiais da ouvidoria e sim pela caixinha da ouvidoria.  HIPOPÓTAMO Ainda nesta
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oportunidade, a mencionada conselheira relatou que a hipopótamo Yully, no domingo passado, estava
apá�ca. Con�nua em observação, mas atualmente voltou a se alimentar normalmente. Também
comunicou sobre a chegada de uma espécime de ariranha macho. Por fim informou a fuga de um lobo
guará, situação esta que já fora comunicada ao IBAMA, IBRAM e BPMA. Ressaltou que este é um animal
que seria des�nado à soltura. SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. O Conselheiro Alberto
Relatou sobre a realização do referido evento, o qual ocorrerá no período de 21 a 27 de outubro de 2019,
no Pavilhão do Parque da Cidade. Informou que o Zoológico de Brasília tratará sobre o tema
Bioeconomia. ESTRUTURAS DO PARQUE - O Conselheiro Antônio apresentou slides que apontam
significa�vas modificações nas estruturas do Parque, quais sejam restauração de calçadas, revitalização
de bandeiras, reforma na tela do Borboletário, instalação de mais mesas a pedido dos permissionários,
instalação de rede elétrica na Portaria dentre outros. PROJUR:  Foi solicitado pela Chefe da Procuradoria
que seja reforçado a implantação de placas para sinalizar a visitação na Fundação, vez que percebeu que
alguns visitantes se confundem, principalmente na entrada do Zoo, próximo ao balão. Eu, Naiara Soares
Feitosa Aguiar, 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

 

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
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Documento assinado eletronicamente por CINTHIA NUNES MENDES DE SOUSA - Matr.0275817-
2, Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias, em 18/11/2019, às 10:33, 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 18/11/2019, às 15:52, 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
18/11/2019, às 16:17, 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 NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR - Matr.0273615-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 19/11/2019, às 13:49, 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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