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

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

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, na sala de reuniões do Gabinete
da Fundação Jardim Zoológico de Brasília/FJZB, localizado nas dependências de sua sede, realizou-se a
Trigésima Sexta Reunião Ordinária do Conselho Diretor, com os representantes: Eleuteria Guerra
Pacheco Mendes Diretora-Presidente/FJZB, José Carlos Lopes de Oliveira, Diretor-Adjunto/FJZB,
Roger Conrado Lopes - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP, (Subs tuto), Betânia
Pereira Borges – Superintendente Conservação e Pesquisa – SUCOP (Subs tuta), Antônio Elvídio
Figueiredo - Superintendente Administra vo e Financeiro - SUAFI, Miriam Melo Damasceno,
Membro da ASSPOLO, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe da Procuradoria/FJZB (convidada),
Edneuza de Queiroz Pereira – Secretaria Execu va dos Órgãos Colegiados. (subs tuta). A reunião
teve início às quatorze horas e trinta minutos, após veriﬁcado o quórum. A Diretora-Presidente, Sra.
Eleuteria Guerra Pacheco Mendes, cumprimentou a todos e solicitou, à Secretária Execu va, a leitura
da pauta. A seguir, passou-se à Ordem do dia; PROCESSO SEI:00196-000001080/2019-06 – Versam os
autos acerca de reestrutura desta Fundação; conforme deliberação na Ata da Trigésima Quinta Reunião,
o retorno desse processo a esse conselho Diretor, para os superintendentes apresentar suas versões
ﬁnais. Conforme deliberação entre os conselheiros decidiu que o processo retornará na próxima
reunião
para conclusões ﬁnais. PROCESSO SEI: 00196-00001855/2019 -35- Tratam os autos de
sugestão de inclusão de um ambiente de abelhas sem ferrão. Todos conselheiros foram favorável
alinhamento entre SUCOP e SUELP para elaboração de projeto para con nuação do sugerido. PROCESSO
SEI: 00196-00000053/2020-41 -Tratam os autos de atualização do Programa de Educação Ambiental PEA,
e Gerenciamento de Projetos. Foi informado pelo Sr. Roger Conrado Lopes - Superintendente de
Educação e Uso Público/SUEUP (Subs tuto), a autuação do processo conforme termos da úl ma
reunião. PROCESSO SEI: 0112-000762/2014 - Tratam os autos de proposta para celebração de Convênios
entre a FJZB, e a Novacap, tendo por ﬁnalidade, o repasse de recursos necessários à realização de
contratação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura na elaboração e análise de
projetos, orçamento entre outros. Após leitura do processo deliberarão o encaminhamento do processo
para a Superintendência Administra va e Financeira - SUAFI, para análise quanto a necessidade e
viabilidade de con nuidade do mesmo. PROCESSO SEI: 0019600001001/2019-59; Solicita que seja
divulgado em ampla escala para TODOS os servidores da FJZB e funcionários terceirizados as regras de
controle de acesso ao Serpentário, Iguanário, Casa de Criação e Borboletário. Ficou decidido o envio do
processo para o Gabinete
fazer circular e divulgação do solicitado. PROCESSO SEI:
001960001800/2019-25, Versam os autos de doação de cinco vagões e duas locomo vas sendo: uma a
gás e uma a vapor, conforme reunião ocorrida na Secretaria de Estado de Governo em outubro/2019,
para tratar acerca da possibilidade de recebimentos de locomo vas (32852535), por parte desta
Fundação Jardim Zoológico de Brasília. Conforme manifesto contrário entre as Superintendências, e de
acordo com o Despacho - FJZB/GAB/ASPLAN 33946436, encaminhamos os autos para análise em
con nuidade do pleito. Todos os conselheiros foram favoráveis o recebimento das locomo vas desde
que seja em lugar ﬁxo para desenvolvimento de A vidades de Educação Ambiental. PROCESSO SEI:
0401500000288/2019-41; Versam os autos solicitação para aderir um espaço dentro desta Fundação,
com intuito de instalar uma pastelaria. Em atenção à situação apresentada pela Comissão Provisória de
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Análise dos Atendimentos à Comunidade - PROVIAAC/SEAC (22314297), foi informado pelo Sr. Antônio
Elvídio Figueiredo - Superintendente Administra vo e Financeiro - SUAFI, que esta Fundação dispõe
de duas instalações para exploração de comércio do po lanchonete, des nadas ao fornecimento de
alimentos preparados do po lanches e refeições. Uma das instalações encontra-se ocupada, alienada
por meio de Permissão de Uso pelo período de dois anos, com vigência até julho deste ano, podendo ser
prorrogada por igual período. Já a outra instalação é objeto de licitação em fase de instrução, cuja
previsão de publicação é neste primeiro bimestre de 2020. Desta forma, deve a interessada manter-se
informada por meio do site desta Fundação (www.zoo.df.gov.br) e do Diário Oﬁcial do Distrito Federal
caso tenha interesse em par cipar do certame. Decidiu devolver o processo ao Gabinete para oﬁcializar
a junto à Comissão Provisória de Análise dos Atendimentos à Comunidade, que existe edital de
chamamento público para escolha do permissionário para ocupação da lanchonete. ASSUNTOS GERAIS,
Sr. Antonio Elvidio, informou sobre manutenções e reformas; que o recinto da Belinha, Hipopótamo e
portaria está es mado para o entrega em 28/02. Informou ainda sobre pedido de compra de um SWIFT,
para melhoria na rede de internet. Que o mesmo vai fazer um cronograma para entrega de todas a
reformas. Informe geral sobre as emendas, e valor de R$1. 830.000,00 (um milhão e oitocentos e trinta
mil). Na reunião passada perguntaram sobre pagamento das horas do recesso, Informou que poderá ser
compensada, de 07:00 ás 08:00, uma hora no período do almoço, e das 18:00 às 20:00, sendo somente
permi do o máximo 02:00(duas) horas por dia. Eu Edneuza de Queiroz Pereira, Secretaria Execu va
dos Órgãos Colegiados,(subs tuta), lavrei a presente Ata, que assino com a Sra. Diretora Presidente,
Eleuteria Guerra Pacheco Mendes.
,
ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES
Diretora-Presidente/FJZB

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA
Diretor -Adjunto/FJZB

ANTÔNIO ELVÍDO FIGUEREDO
Superintendente Administrativo e Financeiro/SUAFI

ROGER LOPES
Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP
(substituto)

BETÂNIA PERERIA BORGES
Superintendente Conservação e Pesquisa – SUCOP
(Substituta)
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NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR
Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR

MIRIAM DAS GRAÇAS DAMASCENO
Presidente da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO

EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA
Secretaria Execu va dos Órgãos Colegiados
(subs tuta)

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO - Matr. 275324-3,
Superintendente Administra vo(a) e Financeiro(a), em 16/01/2020, às 14:58, 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 17/01/2020, às 09:45, 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 ROGER CONRADO LOPES - Matr. 0274842-8,
Superintendente de Educação e Uso Público-Subs tuto(a), em 17/01/2020, às 09:52, 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 BETANIA PEREIRA BORGES - Matr.0273616-0,
Superintendente de Conservação e Pesquisa-Subs tuto(a), em 17/01/2020, às 09:56, 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 17/01/2020, às 10:38, 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 ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES Matr.0273484-2, Diretor(a)-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em
17/01/2020, às 12:37, 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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Documento assinado eletronicamente por EDNEUZA DE QUEIROZ PEREIRA - Matr.0274482-1,
Secretário(a) Execu vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 17/01/2020, às 14:56, 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 17/01/2020, às 17:01, 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= 34131919 código CRC= 705544AF.
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