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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Diretor

 

ATA

 

ATA DA  OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO JARDIM
ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, realizou-se a Octogésima Nona Sessão
Ordinária do Conselho Diretor, na sala de reunião do Gabinete desta Fundação Jardim Zoológico de
Brasília, com os representantes:  Eleutéria Guerra Pacheco Mendes - Diretora Presidente/FJZB, José
Carlos Lopes de Oliveira - Diretor Adjunto, Sheila Maria de Souza Nunes - Superintendente
Administra�va e Financeira /SUAFI, Alberto Brito - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP,
Luísa Helena Rocha da Silva - Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP, Mirian das Graças
Damasceno – Presidente da Associação dos Servidores da FJZB/ASSPOLO, Naiara Soares Feitosa Aguiar  
- Chefe da Assessoria de Planejamento/ASPLAN,  Karoline dos Santos Silva – Chefe da Assessoria
Jurídico- Legisla�va (convidada) e  Daniella dos Santos Campos Guimarães - Secretária Execu�va dos
Órgãos Colegiados. A reunião teve início às quatorze horas e trinta minutos, após verificação de quórum
e leitura da pauta.  ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 00196-00000530/2022-31 - Tratam os autos de
proposta de paisagismo para revitalização dos espaços degradados em função das intempéries da
natureza e com maior fluxo de pessoas: O projeto foi aprovado pelo Conselho Diretor com ressalvas, haja
vista que  os autos deverão ser encaminhados à SUCOP visando  manifestação e análise acerca
da   preservação  do bem estar dos animais.  Caso a SUCOP constate objeções, os autos deverão retornar
a este Conselho para nova deliberação. Caso a SUCOP se manifeste favorável, os autos serão enviados
à SUAFI para con�nuidade das ações relacionadas ao projeto. PROCESSO Nº  00196-00000531/2022-85
- Tratam os autos de proposta de revitalização do balão central localizado atrás do pavilhão das
bandeiras: Foi deliberado,   por unanimidade,   que o an�go projeto seja enviado a este Conselho com o
obje�vo  de ser   analisado, em conjunto,  com o presente processo  para auxílio e contribuição   acerca
da proposta de revitalização. PROCESSO Nº  00196-00000592/2020-81 -  Tratam os autos de proposta de
alteração da estrutura administra�va da Fundação Jardim Zoológico de Brasília: Foi apresentada
a  atualização da referida proposta pela SUAFI. Em seguida,  os membros deliberaram no sen�do de
sobrestar os autos até que surja um momento mais oportuno para  nova apresentação, tendo em vista  a
proximidade das eleições; PROCESSO Nº 00196-00001234/2021-76 - Tratam os autos de abertura de
chamamento público referente aos pontos atualmente vazios para comercialização. Foram definidas as
localizações de cada ponto para a venda dos alimentos, a seguir: no  local  próximo ao borboletário e ao
recinto da jagua�rica será realizada  a venda de crepes e tapiocas; no local próximo ao serpentário será
disponibilizado o serviço de pintura de rosto às crianças ; no local próximo à galeria dos grandes felinos
será realizada  a venda de souvenires (o tema e os �pos  dos souvenires - produtos que poderão ser
comercializados -  serão anexados ao Projeto Básico, após serem analisados pelo Conselho Diretor em
outro momento). No local próximo ao Micário,  será realizada a  venda de água de coco "in natura". Com
exceção da localidade próxima ao serpentário, todos os outros locais poderão vender bebidas não
alcóolicas, desde que previamente envazadas de acordo com as normas da Vigilância Sanitária.   Após
definição dos pontos de venda versus alimentos, foi deliberado pelos conselheiros que os autos deverão
ser encaminhados à SUAFI para manifestação acerca dos Projeto de localização, de arquitetura, de
limpeza, bem como de  Descrição do Imóveis.  Assuntos Gerais: - Abertura nova Lanchonete - já se
encontra  em funcionamento. Nada mais havendo a tratar, a Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados,
Daniella dos Santos Campos Guimarães, lavrou a presente Ata e assina com a Diretora-Presidente, 
sra.  Eleutéria Guerra Pacheco Mendes, e demais par�cipantes.

 

 ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES
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 Diretora Presidente/FJZB

 

JOSÉ CARLOS LOPES DE OLIVEIRA

 Diretor Adjunto

 

SHEILA MARIA DE SOUZA NUNES

Superintendente Administra�va e Financeira /SUAFI 

 

ALBERTO BRITO

Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP

 

 

 LUÍSA HELENA ROCHA DA SILVA 

Superintendente de Conservação e Pesquisa/SUCOP

 

MIRIAN DAS GRAÇAS DAMASCENO

 Presidente da Associação dos Servidores da FJZB/ASSPOLO

 

  NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR  

 Chefe da Assessoria de Planejamento/ASPLAN

 

 KAROLINE DOS SANTOS SILVA 

 Chefe da Assessoria Jurídico- Legisla�va/AJL (convidada) 

 

 

  DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES

 Secretária Execu�va dos Órgãos Colegiados/SEOC

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES -
Matr. 174811-4, Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 25/05/2022, às 15:08,
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 NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR - Matr.0280872-2,
Chefe da Assessoria de Planejamento e Parcerias, em 25/05/2022, às 17:03, 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= 87255467 código CRC= 2DC14930.
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