12/12/2019

SEI/GDF - 32276435 - Ata

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Conselho Diretor
ATA

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

Aos treze dias do mês de setembro 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 xxxx
Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, com os representantes: : Eleutéria Guerra Pacheco Mendes
Diretora Presidente/FJZB , José Carlos Lopes de Oliveira- Diretor Adjunto (Par cipante Convidado),
Alberto Gomes de Brito - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP, Antônio Elvídio Figueiredo
Superintendente Administra vo e Financeiro/SUAFI, Ana Raquel Gomes Faria - Superintendente de
Conservação e Pesquisa, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe da Procuradoria/FJZB (Par cipante
Convidada), Luiza Helena Rocha da Silva - convidada. A reunião teve início às dez horas com abertura da
pauta sobre o tema OUVIDORIA em que a Procuradoria Geral do Distrito Federal solicitou manifestação
das ações realizadas por esta Fundação acerca das sugestões /reclamações listadas pela
Ouvidoria/Zoológico. A Diretora Presidente Eleutéria Guerra Pacheco Mendes passou a fazer a leitura
das sugestões/reclamações da Fundação: poucos animais; não há leão; poucas quan dades de espécies
do borboletário; animais magros e tristes; quando chove não tem lugar pra ﬁcar; abandono; falta
sinalização; valor da entrada alto; falta de higiene nos banheiros; grades maltratadas. A seguir, a
Diretora Presidente, juntamente com os Conselheiros, desenvolveu o debate acerca do tema e os
Conselheiros passaram a jus ﬁcar as manifestações da Ouvidoria. A seguir, foi exposto pela DiretoraPresidente, Eleutéria Guerra Pacheco Mendes da impossibilidade de envio neste momento, de novos
animais, , bem como da dependência de outros órgãos para que os animais sejam trazidos ao Zoológico.
Ato con nuo, asseverou que seria necessária a construção de novos recintos para receber novas
espécies e que atualmente a Fundação não poderia realizar essas construções, entretanto acrescentou
que seria possível pensar em cruzamento dos animais. Em seguida, informou o recebimento dos
Axolotes (an bios) pelo Zoológico, entretanto observou que ainda não se encontram disponíveis para
visualização. A seguir, o Conselheiro Alberto Gomes de Brito - Superintendente de Educação e Uso
Público/SUEUP explicou que a maior parte das borboletas possuem horário de pico de a vidade e se
recolhem no período vesper no. Informou que o melhor horário para visualização seria pela manhã e
explicou que no período de seca há uma baixa na quan dade. Acrescentou que foi encaminhada
solicitação de revisão e renovação da licença para implementar ações associadas a biodiversidade
desses insetos e realização de pesquisa acerca da biologia dos mesmos. Ato con nuo, explicou que dos
oitocentos e vinte e cinco animais existentes no Zoológico, trinta e quatro (das dezesseis espécies
diferentes) são idosos e estão superando a expecta va de vida em ca veiro. Expôs que grande parte dos
animais são trazidos pelo CETAS do IBAMA. Informou ainda que os animais do Zoológico geralmente são
oriundos de entrega voluntária, de resgate de tráﬁco de animais ou queimadas, sem condições de
retorno à natureza. A Seguir, o Conselheiro Antônio(Acredito que foi um pronunciamento da SUCOP)
relatou a diﬁculdade em trazer o Cachorro Vinagre para o Brasil devido ao longo percurso.
Posteriormente, a Diretora Presidente - Eleutéria Guerra Pacheco Mendes explanou que os babuínos não
estão nos recintos de visualização porque o recinto encontra-se em manutenção. A palavra foi dada a
Superintendente de Conservação e Pesquisa - Ana Raquel, a qual ponderou que os animais possuem
dieta balanceada. Ainda sobre o tema, passou-se a palavra à Diretora-Presidente. Esta informou que os
tratadores para informação já foram contratados. Sobre a falta de opções gastronômicas, foi informado
que estão em análise projetos para foodtrucks. A seguir, os Conselheiros passaram a discu r assuntos
voltados à doação de mudas pela Novacap, sob o Projeto “Adote Um Recinto”. O Conselheiro Alberto
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Gomes de Brito - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP destacou a necessidade de veriﬁcar
o Plano de Manejo para saber se a indicação seria para árvores fru feras ou do Cerrado. A seguir, em
relação aos idosos, foi informado que o valor cobrado para entrada do Zoológico está de acordo com o
Estatuto do Idoso. Encerradas as considerações relacionadas ao assunto anterior, foi passado ao Tema
referente ao fornecimento de máquinas de débito pelo Banco de Brasília S/A como forma de pagamento
para uso na bilheteria. O Conselheiro Antônio Elvídio Figueiredo Superintendente Administra vo e
Financeiro/SUAFI abordou o tema repassando informações e detalhes sobre a reunião com o BRB S/A.
Comunicou que as máquinas podem ser ﬁxas e/ou móveis e ainda informou que o custo de cada
operação é de quarenta e nove centavos. Entretanto destacou que a taxa poderia ser negociada. Em
seguida foi posto em discussão a quem caberia o custo: ao usuário ou à Fundação Jardim Zoológico de
Brasília. Ato con nuo, o Conselheiro Antônio Elvídio Figueiredo Superintendente Administra vo e
Financeiro/SUAFI votou pelo repasse do custo ao usuário. O Diretor Adjunto, Sr. José Carlos Lopes de
Oliveira, acompanhou o voto. A seguir, ﬁcou decidido que seria aguardada a documentação do BRB com
as jus ﬁca vas jurídicas para avaliação dos Conselheiros. Em seguida, foi abordado o tema acerca do
Projeto do PARQUE DOS DINOSSAUROS. O Diretor Adjunto abriu discussão no sen do de reabrir o
processo. Ficou acertado entre os conselheiros que os autos serão encaminhados à ASPLAN para análise
e posterior retorno ao Conselho. A seguir, a Sra. Diretora Presidente declarou encerrada a sessão. Eu,
Servidora efe va, Daniella dos Santos Campos Guimarães, lavrei a presente Ata, que assino com a Sra.
Diretora Presidente Eleutéria Guerra Pacheco Mendes e demais par cipantes.

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES
Diretor -Presidente/FJZB
JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA
Diretor -Adjunto/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
NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR
Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR
ANA RAQUEL GOMES FARIA
Superintendente de Conservação e Pesquisa
DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37954658&infra_sistema=100000…

2/4

12/12/2019

SEI/GDF - 32276435 - Ata

Gestor em Polí cas Públicas e Gestão governamental

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES - Matr.
174811-4, Gestor(a) em Polí cas Públicas e Gestão Governamental, em 03/12/2019, às 16:08,
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 CINTHIA NUNES MENDES DE SOUSA - Matr.02758172, Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias, em 03/12/2019, às 17:05, 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 04/12/2019, às 10:32, 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,
Assessor(a), em 04/12/2019, às 10:51, 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 04/12/2019, às 14:18, 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 ALBERTO GOMES DE BRITO - Matr.0392481-5,
Superintendente de Educação e Uso Público, em 04/12/2019, às 14:25, 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) Delibera vo(a), em 04/12/2019, às 16:25, 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 04/12/2019, às 16:47, 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.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 32276435 código CRC= 3D9C1A7E.
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