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

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO
JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Aos Dezoito dias
dias do mês de Março 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
Nona Sessão Extraordinária do Conselho Diretor, com os representantes: : Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes, Diretora Presidente/FJZB, Mirian das Graças Damasceno – Presidente da Associação dos
Servidores da FJZB – ASSPOLO, Alberto Brito - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP,
Antônio Elvídio Figueiredo - Superintendente Administra vo e Financeiro/SUAFI, Luísa Helena
Rocha da Silva - Superintendente de Conservação e Pesquisa, Naiara Soares Feitosa Aguiar – Chefe
da Procuradoria/FJZB (convidada) e Daniella dos Santos Campos Guimarães - Secretária Execu va
dos Órgãos Colegiados e Thais Carvalho de Miranda - Assessora de comunicação. A reunião teve
início às nove horas, após veriﬁcado o quórum. A Diretora - Presidente inaugurou a reunião informando
que houve alteração da Pauta, em caráter de urgência, tendo em vista a edição dos Decretos Quarenta
Mil Quinhentos e Vinte, de quatorze de março do corrente ano (Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo
coronavírus, e dá outras providências.), Quarenta Mil Quinhentos e Vinte e Seis, de dezessete de março
do corrente ano (relacionado às medidas temporárias para o teletrabalho de servidores, em função da
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus), durante período de crise, Quarenta Mil Quinhentos e
Vinte e Oito, de dezessete de março do corrente ano (estabelece ponto faculta vo no âmbito da
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal) e Instrução Norma va 54, de dezesseis de
março do corrente ano, (Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção à disseminação e ao contágio
pelo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Jardim Zoológico de Brasília). Sendo assim, os
trabalhos foram iniciados com o levantamento do número de servidores efe vos, comissionados,
terceirizados, da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, que se enquadram no ar go primeiro do Decreto
quarenta mil quinhentos e vinte e seis, de dezessete de março do corrente ano, para realização de
teletrabalho. Em seguida, foi deliberado que a equipe da limpeza e tratadores realizará, a par r de hoje,
dezoito de março, escala reduzida em cinquenta por cento do efe vo, sendo dispensados quaisquer
servidores e contratados que se enquadram no ar go 1º do Decreto quarenta mil quinhentos e vinte e
seis, de dezessete de março do corrente ano .Os contratados para serviços administra vos foram
dispensados, durante o período do ponto faculta vo, ﬁcando à disposição desta FJZB. Nos demais dias,
em caso de fechamento/abertura do Parque, haverá escala reduzida, conforme a necessidade. A seguir, o
Conselho deliberou que, em relação aos tratadores, poderá haver ﬂexibilização do período do
cumprimento da jornada diária. Em seguida, foi deliberado que será instruído Processo pela Secretária
Execu va e encaminhado ao Gabinete, visando comunicar, às empresas contratadas pela Fundação, as
medidas de segurança tomadas por este Conselho. A seguir, foi deliberado que será realizada consulta
junto à Secretária de Saúde, para melhor classiﬁcação a respeito das doenças imunossupressores,
visando o adequado cumprimento do ar go primeiro do Decreto quarenta mil quinhentos e vinte e seis,
de dezessete de março do corrente ano. As decisões tomadas por este Conselho Diretor podem ser
alteradas, a qualquer tempo, conforme decisões do Governo do Distrito Federal. Eu, Daniella dos Santos
Campos Guimarães - Secretária Execu va dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que assino com
a Sra. Presidente Eleutéria Guerra Pacheco Mendes e demais par cipantes.

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES
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Diretor -Presidente/FJZB
LUISA HELENA ROCHA DA SILVA
Superintendente de Conservação e Pesquisa
ANTONIO ELVÍDO FIGUEREDO
Superintendente Administra vo e Financeiro/SUAFI
ALBERTO BRITO
Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP
NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR
Chefe da Procuradoria Jurídica/PROJUR
MIRIAM DAS GRAÇAS DAMASCENO
Presidente da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO
DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARAES
Secretária Execu va dos Órgãos Colegiados
THAIS CARVALHO DE MIRANDA
Assessora de comunicação.
Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES - Matr.
174811-4, Secretário(a) Execu vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 18/03/2020, às 17:02,
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 THAIS CARVALHO DE MIRANDA - Matr.0274040-0,
Assessor(a) de Comunicação, em 18/03/2020, às 17:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal nº 180, quintafeira, 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
18/03/2020, às 17:11, 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 18/03/2020, às 17:11, 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 18/03/2020, às 17:12, conforme art. 6º
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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,
Superintendente de Conservação e Pesquisa, em 18/03/2020, às 17:19, 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 18/03/2020, às 17:48, 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 18/03/2020, às 19:00, 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= 37294822 código CRC= 7BFE9835.
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