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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Secretaria dos Órgãos Colegiados

 

ATA

 

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

 

Aos onze   dias do mês de dezembro  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
Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: : José Carlos Lopes de
Oliveira, Diretor-Presidente/FJZB (subs�tuto),  Alberto Gomes de Brito - Superintendente de
Educação e Uso Público/SUEUP, Luísa Helena Rocha  da Silva – Superintendente de Conservação e
Pesquisa – 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),  Cinthia Nunes Mendes de Sousa – convidada, Saulo Roberto , Chefe
de Arquitetura (convidado), Daniella Dos Santos Campos Guimaraes – Secretaria Execu�va dos
Órgãos Colegiados. 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 a ordem do dia: o Diretor Presidente (subs�tuto) deu a palavra ao Sr.
Saulo Roberto, Chefe de Arquitetura, para passar informações acerca das ações e reformas a serem
desenvolvidas nos recintos da Belinha (elefante),  do museu, da portaria, do hospital veterinário e no
prédio da SUEUP. A seguir, o Sr. Saulo iniciou o tema informando que a estrutura do prédio da SUEUP não
se encontra segura. Citou que o prédio apresenta rachaduras, fiações an�gas, entre outros problemas,
necessitando de reforma e reparos urgentes. Ato con�nuo, passou a apresentar o Projeto do museu, o
qual contém, inclusive, painel têx�l com texturas diferentes para visitantes com deficiência visual. A
seguir, a Chefe da Assessoria de Planejamento, Sra. Cinthia Nunes, ques�onou o prazo para finalização
da reforma. Em seguida o Sr. Saulo informou que seria aproximadamente três meses. Em seguida, o
Superintendente da SUEUP sugeriu que para as reformas seriam necessárias várias frentes e Grupos de
Trabalho a cons�tuir, visando acompanhamento e suporte, sendo aprovado pelo Conselho de forma
unânime.    SEI:00196-SEI 00000262/2011-10 – Versam os autos acerca da adequação dos programas
Amigos do ZOO e Adote uma Praça. Foi deliberado no Conselho Diretor que os autos serão
encaminhados à  ASPLAN para subsidiar a análise do Processo SEI 00196-00001552/2019-33. SEI 0196-
000297/2017-Versam os autos acerca de contratação de empresa especializada e serviços de
implantação, exploração e administração do estacionamento do Zoo. Foi deliberado entre os membros
que o processo será enviado a SUAFI para que seja subme�do ao Núcleo de Arquitetura visando
avaliação e atualização do Projeto. SEI 00196-00001717/2019-56 – Versam os autos acerca da redução
de preço público relacionada ao valor de entrada desta Fundação. Foi deliberado pelos Membros retorno
dos autos ao Gabinete para elaborar exposição de mo�vos, bem como oficiar à Casa civil quanto ao
interesse na redução da tarifa. SEI - 00196-00003047/2018-21 – Tratam os autos de verificar o interesse
em construir recintos para grandes primatas. Os autos retornaram ao referido Conselho para
conhecimento de que a SUCOP não se interessa pelo projeto e não irá dar seguimento ao planejamento
de recintos para estas espécies neste momento. Os Conselheiros aprovaram por unanimidade. SEI
00196-000269/2017 – Tratam os autos de   Instrução de Plantão que estabelece a realização de plantões
nos finais de semana, feriados e dias san�ficados no Jardim Zoológico. O Superintendente, Sr. Antônio
Elvidio, iniciou o tema apresentando proposta de modificação do ar�go terceiro da Instrução Norma�va,
no que tange a escala de plantão. A seguir, os membros passaram a deliberar sobre o tema havendo
modificação do referido ar�go, por unanimidade. Ato con�nuo, fora apreciada a versão final da minuta de
plantão e deliberado pela sua respec�va aprovação, por unanimidade pelos conselheiros, onde foi
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sugerido pelo encaminhamento do processo ao Gabinete, para a sua devida divulgação.    SEI 00196-
00001517/2019-01 - Tratam os autos de designação da Comissão dos Permissionários desta Fundação. A
palavra foi dada à Sra. Procuradora Jurídica, Naiara  Soares, que sugeriu a criação de  Grupo de Trabalho
urgente para revisar os Termos de Permissão.  O Conselho aprovou por unanimidade no sen�do de que o
Processo seja encaminhado ao Gabinete para criação do Grupo de Trabalho, mesmo já exis�ndo a
Comissão Executora em razão as demandas do TCDF. ASSUNTOS GERAIS - CATRACAS – O Senhor
Antônio Elvidio, Superintendente Administra�vo e Financeiro/SUAFI, informou da necessidade de realizar
a compra de catracas, uma vez que as mesmas se encontram obsoletas. Aprovação unânime pelo
Conselho. CONFRA ZOO – O Diretor Presidente Subs�tuto salientou o êxito da confraternização do
zoológico. Ressaltou ainda a presença da Diretora Presidente, que mesmo de férias, compareceu ao
evento. SUEUP – O Sr. Alberto Brito, Superintendente de Educação e Uso Público, veio comunicar seu
desagrado quando da ausência total de servidores na Palestra Design Planejamento e Ambientação De
Recintos. Os conselheiros chegaram à conclusão de que houve erro de comunicação e que a direção
pede desculpas pela situação. A seguir, o Sr. Alberto Brito, fez questão de registrar um elogio ao servidor
Rafael Santos Goncalves, o qual se demostrou presta�vo ao solicitar ajuda. Após o encerramento da
Pauta, o Diretor-Presidente Subs�tuto deu por encerrada a sessão. Eu, Secretaria Execu�va de órgãos
Colegiados, Daniella dos Santos Campos Guimarães, 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 -Adjunto/FJZB - Subs�tuto

 

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
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Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR

 

SAULO ROBERTO

Chefe de Arquitetura (convidado)

 

MIRIAM DAS GRAÇAS DAMASCENO

Presidente da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO

 

CINTHIA NUNES MENDES DE SOUZA

Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias
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DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES

Secretaria Execu�va dos Órgãos Colegiados
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