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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Diretor

 

ATA

 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e vinte, realizou-se a Trigésima Sessão Extraordinária
do Conselho Diretor, por videoconferência, com os representantes: Eleutéria Guerra Pacheco Mendes,
Diretora Presidente/FJZB, José Carlos Lopes de Oliveira – Diretor Adjunto (convidado), Alberto Brito
- Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP, Antônio Elvídio Figueiredo - Superintendente
Administra�vo e Financeiro/SUAFI, Luísa Helena Rocha da Silva - Superintendente de Conservação e
Pesquisa, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe da Procuradoria/FJZB (convidada)  e a Secretária
Execu�va dos Órgãos Colegiados,  Daniella dos Santos Campos Guimarães. A reunião teve início às
nove horas e trinta minutos, após verificado o quórum. A Conselheira Miriam Damasceno não pode
comparecer à reunião. A presente reunião tem como escopo trata�vas referentes a reabertura do
Zoológico para visitantes. Foi iniciada a reunião fazendo referência às ações que a Fundação Jardim
Zoológico de Brasília está realizando, quando da abertura do Parque, com a finalidade de trazer a
segurança necessária aos visitantes. A Reunião iniciou com a manifestação do Sr. Atonio que informou as
ações já em andamento/providenciadas e ressaltou que, em relação às ações sugeridas  ao Gabinete de
Crise, aguarda  resposta. A seguir, Foi verificada a necessidade de elaboração de nova proposta, com
mais ações restri�vas, tendo em vista que a crise epidêmica não melhorou. A seguir, os membros
passaram a deliberar sobre novas propostas e  foi decidido que será realizada a  abertura do Zoológico
aos poucos, como teste, para averiguar se as pessoas tem condições de circular seguramente. Para
tanto, será necessário fazer a média de visitantes por dia e período para definir número de visitantes que
é possível a Fundação receber.  A seguir, foi  pontuado que também  será avaliada a quan�dade de
carros que cabem dentro do Parque. A seguir, foi decidido que será disponibilizado somente três
  banheiros aos visitantes, todos equipados com material de higienização necessária para combater o
virús, bem como reforço da equipe de limpeza. A seguir, foi deliberado que  poderá ser realizado picnic,
mas somente em algumas  mesas, para controle da aglomeração.  Os  dias de  abertura do Zoo ainda
será definido. A seguir, foi definido que em relação ao protocolo de segurança para abertura do museu, o
Superintendente Alberto Brito encaminhará o processo ao Conselho Diretor para melhor definição, diante
da apresentação desse protocolo.  A seguir, foi pontuado sobre a questão de se verificar se há
possibilidade de manutenção da escala reduzida e do sistema de rodízio do contrato da Empresa
Intera�va, devido a preocupação com a saúde dos tratadores e consequentemente o bem estar dos
animais. Em discussão ainda, será dado con�nuidade ao  tema nas próximas reuniões. A seguir, em
relação ao   borboletário, o recinto deverá  con�nuar fechado, em razão das reformas e da umidade,
tendo em vista a   possibilidade de propagação do vírus. A seguir, foi definido, entre os membros,  que a
visitação de escolas públicas  estarão  suspensas, por enquanto. A seguir, foi abordada a possibilidade
de colocarem tapetes pedilúvios na Portaria, Museu  e Serpentário, bem como rodolúvio  na pista de
acesso, depois do balão de entrada, tema ainda em discussão.    Ao final , foi deliberado que haverá
outras reuniões para tratar da reabertura do Zoológico aos visitantes. Assim,  a Diretora- Presidente deu
por encerrada a Sessão. A Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados, Daniella dos Santos Campos
Guimarães, lavrou a presente Ata e assina com a Sra. Presidente, Eleutéria Guerra Pacheco Mendes e
demais par�cipantes.

 

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES
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Diretor Presidente/FJZB

 

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor -Adjunto/FJZB

 

LUISA HELENA ROCHA DA SILVA

Superintendente de Conservação e Pesquisa

 

ANTONIO ELVÍDO FIGUEREDO

Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI

 

ALBERTO BRITO

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

 

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR

Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR

 

 DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES 

Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES - Matr.
174811-4, Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 29/07/2020, às 10:42,
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 29/07/2020, às 11:20, 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
29/07/2020, às 16:03, 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 30/07/2020, às 14:40, 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 LUISA HELENA ROCHA DA SILVA - Matr.0274443-0,
Superintendente de Conservação e Pesquisa, em 30/07/2020, às 15:18, conforme art. 6º do
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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 30/07/2020, às 15:59, 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 05/08/2020, às 17:45, 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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