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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO
JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, realizou-se a Quadragésima Segunda Sessão
Extraordinária do Conselho Diretor, por videoconferência, com os representantes: Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes, Diretora Presidente/FJZB, José Carlos Lopes de Oliveira – Diretor Adjunto (convidado), Alberto
Brito - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP, Luísa Helena Rocha Da Silva- Superintendente
de Conservação e Pesquisa), Antônio Elvídio Figueiredo - Superintendente Administra vo e
Financeiro/SUAFI, Mirian das Graças Damasceno – Presidente da Associação dos Servidores da FJZB –
ASSPOLO, Karoline Santos Silva – Chefe da Procuradoria/FJZB (subs tuta), Sheila Maria Souza Nunes –
Chefe da Assessoria de Planejamento e Daniella dos Santos Campos Guimarães - Secretária Execu va dos
Órgãos Colegiados . A reunião teve início às quatorze horas e trinta minutos, após veriﬁcado o
quórum. Assim, passou-se à ORDEM DO DIA - 0196-000262/2011- Versam os autos acerca do Programa
Amigos do Zoo. Foi informado pela Sra. Sheila Nunes, Chefe da Assessoria de Planejamento, que a Minuta do
respec vo Programa será analisado pela Secretaria de Assuntos Especiais. Em se tratando da preciﬁcação do
espaço público por metro quadrado, foi deﬁnido que os autos serão reme dos inicialmente à PROJUR para
orientações sobre a possibilidade de aplicação do plano de publicidade da SEDUR, disposto na Lei
3.035/2002. Posteriormente, serão reme dos à SUAFI para vinculação da preciﬁcação do metro quadrado ao
norma vo supracitado, caso seja possível a referida aplicação. 00196-00000001/2020-75 – Versam os autos
acerca de aquisição de bem, por meio de emenda parlamentar. O Superintendente, sr. Alberto Brito,
informou que a emenda foi cancelada e propôs que seja elaborado documento orientador sobre a matéria
aos setores envolvidos. 00196-00000167/2020-91 - Versam os autos acerca de Relatório de Plantão da
servidora Claudia Chagas. Foi realizada a leitura do relatório, o qual apontou várias situações ocorridas em
seu plantão. A par r disto, foram estabelecidas as orientações a seguir: a venda de ingressos será até às
16:00, entretanto foi estabelecido que ﬁcará a critério do plantonista estender o horário, em caráter
excepcional; serão reforçadas as orientações acerca dos protocolos de segurança contra a COVID-19 a todos
os servidores e funcionários desta Fundação; a possibilidade de rodízio de um mil e quinhentos visitantes
será man da quando o parque for esvaziando; quando um par cular chegar ao zoológico para entregar
animal ferido, o hospital veterinário deverá ser chamado imediatamente para realizar o recebimento na
portaria. Não será possível ao cidadão comum a entrega de animais encontrados sem ferimento, atribuição
inerente tão somente aos órgãos ambientais. ASSUNTOS GERAIS: A Procuradora Subs tuta, Karoline,
apresentou o Parecer nº 133/PROJUR/FJZB nos autos do processo SEI nº 00196-00001777/2019-79 para
conhecimento dos membros acerca dos ques onamentos levantados pela associação dos permissionários.
Foi destacada a sugestão de cadastramento de ajudantes em subs tuição aos permissionários (pertencentes
ao grupo de risco) quando seus ajudantes, cadastrados jus ﬁcadamente, não puderem cumprir com suas
a vidades. Os membros do Conselho Diretor acataram a sugestão na forma disposta no referido parecer. A
seguir, a sra. Karoline apresentou ao Conselho o requerimento para revogação e concessão de novos Termos
de Permissão de Uso, solicitado pela Associação de Permissionários, sendo deliberado pela possibilidade de
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