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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO
JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte, realizou-se a Quinquagésima Sessão Ordinária 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/SUCOP, Antônio Elvídio Figueiredo - Superintendente Administra vo e
Financeiro/SUAFI, Mirian das Graças Damasceno – Presidente da Associação dos Servidores da
FJZB/ASSPOLO, Karoline dos Santos Silva – Chefe da Procuradoria/PROJUR (subs tuta), Sheila Maria Souza
Nunes – Chefe da Assessoria de Planejamento/ASPLAN e Daniella dos Santos Campos Guimarães Secretária Execu va dos Órgãos Colegiados. A reunião teve início às nove horas e trinta minutos, após
veriﬁcado o quórum e dada con nuidade às quatorze horas em função da extensão da pauta. SEI 0019600000997/2020-19 Chamamento Público para autorização de uso de área pública voltada à oferta de
alimentação diversiﬁcada, por meio da prestação de serviços ambulantes com ponto ﬁxo, com quaisquer
interessados e em atendimento ao interesse público, visando atender às necessidades da Fundação Jardim
Zoológico de Brasília - FJZB, no período de 28 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. A sra. Sheila
Nunes, Chefe da Assessoria de Planejamento, apresentou aos conselheiros o edital de Chamamento Público
para nivelamento das informações, apresentando alguns pontos, como o objeto, a vigência, a quan dade de
ambulantes, data de entrega de documentos na forma presencial até o dia 23/10/2020, dentre outros
pontos presentes no Edital, a tulo de conhecimento do Conselho. Foi deliberado pelos Conselheiros que
permanece a Comissão formada no ano anterior. Foi reforçada a necessidade de orientar os ambulantes
vencedores do certame o ﬁel cumprimento aos protocolos e medidas de segurança que visam combater a
disseminação do corona vírus. Por ﬁm, veriﬁcou-se a necessidade em disponibilizar número de telefone para
atender as dúvidas referentes ao Chamamento, o que de pronto foi solucionado pela Sra. Presidente, que
disponibilizou aparelho e linha para tal ﬁnalidade. 00196-00001070/2020-04 – Retorno das a vidades de
pesquisa no âmbito da Fundação. A Diretoria de Pesquisa sugeriu, nos autos, medidas de segurança a serem
seguidas pelos pesquisadores, por meio do memorando nº 6. Foram acatadas as sugestões con das no
memorando nº 06 pelo presente Conselho. Entretanto, pontuou-se sobre algumas modiﬁcações: supressão
parcial do item “g”, devendo con nuar a expressão “disponibilizar álcool em gel setenta por cento”; em
relação à letra “h” haverá acréscimo da expressão “remetendo-se ao Memorando anterior”; acrescentar na
letra “l” que as reuniões serão, preferencialmente, realizadas de modo virtual. ASSUNTOS GERAIS: MINUTA
DA CIRCULAR DOS TERCEIRIZADOS, PESQUISADORES E VOLUNTARIOS – foi deﬁnido que voltarão a trabalhar
em regime presencial os terceirizados onde o ambiente sico em que estão lotados (setor) permita o
distanciamento de dois metros, em atenção ao Decreto 41.348 de 15 de outubro de 2020. Caso o ambiente
não comporte o distanciamento de dois metros entre eles deverá ser realizada escala em regime de
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