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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Diretor
 

ATA

 

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

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, realizou-se a Sexagésima Terceira   Sessão
Ordinária  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,  Luisa Helena Rocha
da Silva  - Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP, Antonio Elvidio Figueiredo -
Superintendente Administrativo e Financeiro/SUAFI, Mirian das Graças Damasceno – Presidente da
Associação dos Servidores da FJZB/ASSPOLO, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe da
Procuradoria/PROJUR (convidada) e   Daniella dos Santos Campos Guimarães - Secretária Executiva
dos Órgãos Colegiados.  A reunião teve início às quatorze horas e trinta minutos, após verificado o
quórum.   Assim, passou-se à  ORDEM DO DIA  PROCESSO SEI 00196-00000304/2021-79 -  Tratam os
autos de  orientações quanto a destinação de um cervo-do-Pantanal (Blastocerus dichotomus) para o Zoológico
de Brasília, por meio de Ofício SEI do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros,
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Inicialmente, a  sra.
Luísa,  Superintendente de Conservação e Pesquisa, trouxe a este Conselho informações sobre   os
procedimentos para recebimentos de animais silvestres nos Zoológicos.  Informou ainda que o Zoo Brasília
participa de vários programas  de conservação das espécies. Mas quanto  ao Acordo de Cooperação Técnica
AZAB/ICMBIO/MMA, iniciado em 2008, que inclui vinte e  cinco espécies ameaçadas, a FJZB participa de
dezesseis programas. Ressaltou ainda que destas espécies, a Fundação possui dez exemplares. Em seguida,
comunicou que já foi solicitada a manutenção do recinto para recebimento do citado   animal, com vistas a
futura reprodução em cativeiro, uma vez que já existe  no Zoo um jovem macho chegado
recentemente. PROCESSO SEI  00196-00000377/2021-61 - Trata o presente processo de sugestão da SUAFI
para regulamentar a limitação de venda de ingressos antecipados e as suas possíveis devoluções. O sr.
Antonio, Superintendente  Administrativo e Financeiro, sugeriu  nos autos   que a venda de ingressos
antecipados se limitasse à quantidade de trezentos ingressos para os sábados, domingos e feriados.  O objetivo
seria   controlar melhor as entradas no parque. Entretanto, após deliberarem sobre o tema,   foi sugerida a
limitação de vendas antecipadas em quinhentos ou setecentos e cinquenta ingressos. Após votação, a maioria
aprovou a venda antecipada em quinhentos ingressos. Quanto à  Normatização da Instrução Normativa nº 8,
Capítulo II, de 14 de janeiro   de dois mil e vinte, o  sr. Antonio sugeriu alteração  da redação  do "Artigo
Terceiro", no  que tange ao  horário de entrada. Assim, houve aprovação,  por maioria  simples,   da alteração
do horário de entrada para nove horas. Entretanto, será acrescido o  "Parágrafo Quinto" que versará sobre a
possibilidade de flexibilização deste horário, de modo excepcional. Também foi aprovado pelo Conselho
Diretor a   possibilidade   de devolução  de valores de vendas antecipadas,  em caso da impossibilidade de
abertura do Zoológico. Em relação ao"Parágrafo Quarto", o mesmo será retirado da respectiva Instrução, por
aprovação unânime deste Conselho. Desta forma, os autos serão encaminhados à PROJUR   para análise da
alteração  da   minuta da   Instrução Normativa supracitada.  Plantões:  A sra. Luísa,  Superintendente de
Conservação e Pesquisa,  opinou que fosse enviado Ofício ao Batalhão da Polícia Militar para auxiliar quando
da extensão da fila em razão possível aglomeração e exaltação dos visitantes. O assunto será deliberado numa
próxima reunião  deste Conselho.  PROCESSO SEI 00196-00000375/2021-71 - Tratam os autos acerca
de reclamação na  Ouvidoria de que os pontos de vendas de alimentação no Zoológico estão abrindo depois
das onze horas. O Conselho Diretor se manifestou no sentido de que cumpre a Decisão do Decreto nº  41.913,
de 19 de março de 2021, não sendo possível atender a solicitação  do visitante.  Assim, os autos serão
restituídos  à SUAFI, com vistas à Ouvidoria, para subsidiar resposta à reclamante. Processo dos Estagiários
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- O sr. Alberto, Superintendente de Educação e Uso Público, solicitou informações acerca do andamento do
respectivo processo. Foi informado que   o mesmo se encontra  na PROJUR para análise.  Solicitação de
permissionários para divulgação da abertura da lanchonete: Em relação à solicitação de anexar,  na
portaria de entrada do Zoo,  placa informativa de que a mesma encontra-se aberta para a venda de produtos
alimentícios, foi deliberado que os autos serão encaminhados   à  SUAFI para análise e posteriormente à
PROJUR. Caso a PROJUR   se manifeste favoravelmente à presente demanda, os autos deverão ser
encaminhados à SUAFI, com vistas à GEROP para providências. Em relação à  possibilidade de divulgação
do trabalho da lanchonete no site da FJZB, os autos serão encaminhados à ASCOM  para análise.  Nada mais
havendo a ser tratado,  a Diretora- Presidente,  Sra. Eleutéria Guerra Pacheco Mendes, deu por encerrada a
Sessão. A Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados, Daniella dos Santos Campos Guimarães,  lavrou a
presente Ata e assina com a Sra. Presidente e demais participantes.
 
 

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES
Diretora Presidente/FJZB

 
JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Adjunto (convidado)
 

ALBERTO BRITO
Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP 

 
LUISA HELENA ROCHA DA SILVA 

Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP 
 

ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO
Superintendente Administrativo e Financeiro/SUAFI 

 
MIRIAN DAS GRAÇAS DAMASCENO

Presidente da Associação dos Servidores da FJZB/ASSPOLO
 

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR
Chefe da Procuradoria/PROJUR

 
DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES

Secretária Executiva dos Órgãos Colegiados

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS
GUIMARÃES - Matr. 174811-4, Secretário(a) Executivo(a) dos Órgãos Colegiados, em
30/04/2021, às 13:24, 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.
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275324-3, Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a), em 30/04/2021, às 13:30,
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 30/04/2021, às 13:38, 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 30/04/2021, às 14:34, 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 03/05/2021, às 14:42, 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 ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES -
Matr.0273484-2, Diretor(a)-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em
04/05/2021, às 09:18, 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.

Documento assinado eletronicamente por LUISA HELENA ROCHA DA SILVA -
Matr.0276375-3, Superintendente de Conservação e Pesquisa, em 05/05/2021, às 15:45,
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.

Documento assinado eletronicamente por MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO
DAMASCENO - Matr. 0274845-2, Conselheiro(a) Diretor(a), em 05/05/2021, 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.
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