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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Diretor

 

ATA

 

 

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

 

Aos oitavos   dias do mês de janeiro  de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Gabinete da Fundação
Jardim  Zoológico de Brasília/FJZB, localizado nas dependências de sua sede, realizou-se a Trigésima
Quinta Reunião Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: : José Carlos Lopes de Oliveira,
Diretor-Presidente/FJZB (subs�tuto),  Roger Conrado Lopes  - Superintendente de Educação e Uso
Público/SUEUP, (Subs�tuto), Es�veram presentes, Filipe Carneiro Reis – Diretor de Mamíferos –
SUCOP, (convidado), em razão de licença medica da Luiza Helena, Superintendente da SUCOP, Antônio
Elvídio Figueiredo - Superintendente Administra�vo e Financeiro - SUAFI, Miriam Melo Damasceno,
Membro da ASSPOLO, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe da Procuradoria/FJZB (convidada), 
Edneuza de Queiroz Pereira – Secretaria Execu�va dos Órgãos Colegiados. (subs�tuta). A reunião
teve início às quatorze horas e trinta minutos, após verificado o quórum. O Diretor-Presidente Subs�tuto,
Sr. Jose Carlos, cumprimentou a todos e solicitou, à Secretária Execu�va, a leitura da pauta. A seguir,
passou-se à Ordem do dia:   SEI 00196-00001717/2019-56 - Versam os autos acerca de redução de preço
público relacionada ao valor de entrada desta Fundação o Diretor  Presidente/FJZB (subs�tuto),  passou
o informe sobre contato com Senhor Helton assessor do Secretário de Governo, para aguardar  demanda
da secretaria de Governo sobre a redução, solicitou  retorno dos  autos ao GAB para aguardar demanda.
A seguir, passou-se a ordem do dia: SEI:00196-000001080/2019-06 – Versam os autos acerca de
reestrutura desta Fundação, após discursão entre os conselheiros decidiu que  o processo con�nuasse na
pauta do Conselho Diretor para próxima reunião,  para  discursões sobre o tema,  e os superintendentes
apresentar suas versões finais.     SEI 00196-00000679/2019-14- Versam os autos acerca de entrada de
cortesia autorizada pelo Srº Diretor-Adjunto. Ficou aprovado entre os conselheiros que processo será
encaminhado a Diretoria   Adjunta para esclarecimento. ASSUNTOS GERAIS: foi informado pelo Sr.
Antônio Elvídio, Superintendente Administra�vo e Financeiro, sobre novo débito de tributo no valor
R$426.000,00 (quatrocentos e vinte seis mil) GEFIP. Após discursão sobre o assunto os conselheiros
decidiram   abertura   de   processo para pagamento e demais providencias. Em tempo foi informado
  sobre êxito na u�lização dos saldos das emendas orçamentarias no ano de 2019, na execução do
contrato junto a empresa Murano. Informou ainda a cons�tuição de comissão de licitação que receberá
como primeira demanda para abertura da lanchonete.  Foi perguntado pelo Diretor Presidente-Subs�tuto
ao Sr. Roger Conrado, Superintendente da SUEUP (subs�tuto), sobre programa de educação ambiental, o
mesmo apresentou pauta complementar com a necessidade de atualização do programa de educação
ambiental e sua posterior publicação como forma de adequação ao programa.  Restou decidido o
estabelecimento de um formato de Gestão de projetos onde para cada projeto e ou serviço será autuado
um processo   SEI com todas informações necessárias, inclusive indicadores, e os procedimentos serão
acompanhados pelo Gabinete e o Conselho Diretor.   Informou sobre a importância   de   par�cipação da
comissão da coleta sele�va solidaria no Quadragésimo Quarto congresso da AZAB, no painel sobre
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Para tanto será autuado processo. Foi apresentado o programa de
colônia de férias que será em dois períodos de 13 a 17 e de 20 a 24 de janeiro de 2020. Foi solicitado o
agendamento do auditório para realizações de a�vidades em caso de chuva. Foi perguntado pelo Diretor
Presidente Subs�tuto ao Sr. Filipi Carneiro Reis (convidado), Diretor de Mamíferos, se há
encaminhamento sobre o aumento do nosso Plantel, foi respondido que existe um plano de populações,
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documento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, esse documento versa sobre a des�nação
recebimento de animais. Solicitou ainda, a pedido da Superintendente Luiza Helena, informação como
compensar as horas do recesso de final de ano, ficou decidido pelo Sr. Antônio Elvídio, Superintendente
Administra�vo e Financeiro, que na próxima reunião vai trazer informações concretas. O Diretor
Presidente informou a necessidade de atualização do manual de administração patrimonial e que foi
aprovado por todos os membros com sugestão de envio para o Gabinete para início dos tramites
necessários. Eu   Edneuza de Queiroz Pereira, lavrei a presente Ata, que assino com o Sr. Presidente, José
Carlos Lopes de Oliveira e demais par�cipantes.

 

 

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente/FJZB - Subs�tuto

 

 

ANTONIO ELVÍDO FIGUEREDO

Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI

 

ROGER CONRADO LOPES

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

(subs�tuto)

 

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR

 

 

MIRIAM DAS GRAÇAS DAMASCENO

Presidente da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO

 

FELIPI CARNEIRO REI

Diretor de Mamíferos

(convidado)

 

EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA

Secretaria Execu�va dos Órgãos Colegiados

(subs�tuta)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA - Matr.0274482-1,
Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados-Subs�tuto(a), em 09/01/2020, às 14:20,
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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 09/01/2020, às 15:13, 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.

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS LOPES DE OLIVEIRA - Matr.0094380-0,
Diretor(a)-Presidente-Subs�tuto(a), em 09/01/2020, às 15:21, 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 09/01/2020, às 16:04, 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 ROGER CONRADO LOPES - Matr. 0274842-8,
Superintendente de Educação e Uso Público-Subs�tuto(a), em 10/01/2020, às 09:17, 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 FILIPE CARNEIRO REIS - Matr.0273847-3, Gestor(a)
em Polí�cas Públicas e Gestão Governamental, em 10/01/2020, às 11:53, 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) Diretor(a), em 10/01/2020, às 14:35, 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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