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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Secretaria dos Órgãos Colegiados

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO JARDIM
ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA/FJZB
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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
Décima Sé ma Sessão Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes – Diretora Presidente, Alberto Gomes de Brito - Superintendente de Educação e Uso
Público/SUEUP, Luisa Helena Rocha da Silva – Chefe de Gabinete e Ana Raquel Gomes Faria –
Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP. A Diretora Presidente iniciou a reunião falando um
pouco sobre inicia vas e detalhamento de todo Plano Estratégico e alinhamento do Plano Plurianual PPA. Ressaltou que esses processos permitem deﬁnir o melhor o caminho a ser seguido pela ins tuição,
para a ngir um ou mais obje vos dentro de um contexto previamente analisado, por meio de cenários,
deﬁnindo metas e ações que permi rão chegar aonde deseja. Dentro desta pespec va, falou um pouco
sobre o SUPPE - Subsecretaria de Gestão de Programas e Projetos Estratégicos, Responsável pela
elaboração e monitoramento de programas e projetos Estratégicos do Governo do Distrito Federal.
Segundo a Diretora, esse programa tem por ﬁnalidade apontar uma visão geral do andamento dos
trabalhos, dentro do Sistema Integrado de Monitoramento e Gestão do Distrito Federal – DF, onde reúne
informações essenciais para o acompanhamento da estratégia do governo, seus indicadores, ações
e projetos estratégicos. Esclareceu que foi solicitado pela SUPPE que todas Secretarias encaminhassem os
trabalhos detalhados das ações, suas a vidades e projetos realizados por cada uma delas, com prazo
es pulado. Ressaltou que, como o Zoológico não fora comunicado a tempo para trabalhar todo esse
planejamento, suas prioridades e metas, a SUPPE prorrogou o prazo de entrega, com inclusive
agendamento de uma reunião com a Diretora Presidente da FJZB para o dia 26/04/2019, Sexta-Feira, a
ﬁm de tratar todos os trâmites detalhados de todas a vidades ﬁns. A par r daí a equipe do Conselho
Diretor/FJZB, começou a direcionar todos os trabalhos, por meio de planilha, enviada pela SUPPE,
considerando todos os fatores e todas as a vidades vinculadas à FJZB e toda fase de realização dos
obje vos, no intuito de montar estratégias adequadas de ação e planejamento onde dará base para sua
estruturação. Fez-se necessário especiﬁcar dentro dessa planilha as metas a serem alcançadas, ou seja, o
início de um trabalho de diagnós co com apresentação resumida das a vidades ﬁns da FJZB, dentro de
cada realidade, com encaminhamento a SUPPE para dar início aos trabalhos junto àquela Subsecretaria.
Ato con nuo, Informou que essa planilha é só um esboço de todo trabalho que será realizado, pois a
equipe dará seguimento a uma segunda planilha construída com todos detalhamentos de tudo que foi
encaminhado na primeira, essa, será entregue na segunda-feira, dia 06/05. Em seguida passou-se a
palavra para a Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP para alguns informa vos. A
conselheira comunicou que a pedido do IBAMA, foi solicitado o adiamento do procedimento de
contenção do Elefante Chocolate. O adiamento pôde ser respeitado devido ao quadro do elefante
Chocolate estar rela vamente estável. Ato con nuo citou alguns procedimentos que serão realizados
pela equipe técnica. Um deles será a intervenção dos fossos do gre branco macho Dandi e dos babuínos
e, por este mo vo, será necessária a movimentação do gre Dandi para o recinto da gresa Maya. Os
Babuínos serão movimentados para dois recintos localizado no HVET. Para esta úl ma movimentação, é
necessário movimentar de volta para o recinto a Dois onça pintada Help, que está alojada no HVET desde
o procedimento para a re rada de um tumor. Dentre os procedimentos agendados para os meses de
maio e junho, também está prevista a movimentação da onça pintada melânica, apelidada Gabriela. Esse
procedimento terá ajuda do Ins tuto NEX – Organização não governamental legalmente cons tuída
como associação civil sem ﬁns lucra vos que tem como missão principal de suas a vidades a preservação
e Defesa dos Felídeos da fauna silvestre do Brasil em processo de ex nção. A movimentação para o
criadouro obje va a reprodução dessa fêmea que já está com 9 anos e saindo da idade reprodu va. O dia
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agendado para esta movimentação é 08/05/2019. No mesmo dia, a equipe movimentará a Onça –“Help”
para o recinto, liberando as instalações para a realização das intervenções necessárias para o
recebimento dos 05 (cinco) babuínos e todo seu manejo. Esse procedimento está agendado para iniciar
em 09/05. Ao ﬁnal desse procedimento, será re rada a grade interna do recinto atual dos babuínos para
reforçar a parte interna do recinto da gresa, para iniciar o trabalho com a aproximação dos gres.
Esclareceu que todos esses procedimentos serão realizados pela equipe do próprio Zoológico com o
apoio de veterinários parceiros, com o obje vo de aproveitar o momento para a realização de exames.
Após ﬁnalizarem todos detalhamentos de todas as questões, a Diretora Presidente agradeceu a presença
de todos e encerrou a Sessão, da qual, para constar, eu, Ana Maria de Carvalho Leite, Secretária dos
Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e por
mim.
ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES
Diretora Presidente/FJZB
LUISA HELENA ROCHA DA SILVA
Chefe de Gabinete/FJZB
ANA RAQUEL GOMES FARIA
Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP
ALBERTO GOMES DE BRITO
Superintendente de Educação e Uso público/SUEUP
ANA MARIA DE CARVALHO LEITE
Secretária Execu va dos Órgãos Colegiados/SEOC
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