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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO JARDIM
ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte, realizou-se a Quinquagésima Segunda 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), Caroline
Dias Trombeta - Superintendente de Educação e Uso Público/SUEUP (subs tuta), 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, Naiara Soares Feitosa Aguiar – 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 quatorze
horas e trinta minutos, após veriﬁcado o quórum. Assim, passou-se à ORDEM DO DIA. O Processo SEI 0019600003103/2019-28 - Tratam os autos de aquisição de Parquinho Infan l com instalação, colorido, em
madeira plás ca, fabricado com material super resistente e atóxico, para atender a Fundação Jardim
Zoológico de Brasília. Ocorre que o fornecedor alega não encontrar no mercado madeira plás ca, em função
da pandemia, e oferece material subs tuto. Os membros passaram a deliberar sobre a matéria. Ao ﬁnal, foi
deﬁnido que os autos serão encaminhados à NUARQ para análise, a ﬁm de subsidiar a decisão dos
conselheiros. SEI 00196-00000829/2020-23 – Tratam os autos de demanda sugerida à Ouvidoria, visando a
criação de estacionamento. Os membros passaram a deliberar sobre a matéria, sendo deﬁnido que os autos
serão enviados ao Grupo de Trabalho para aprofundar a análise e ques onar a TERRACAP sobre a alteração
da área demarcada , tendo em vista que a matéria abrange questões fundiárias. A medida visa auxiliar a
decisão dos conselheiros. ASSUNTOS GERAIS: ALTERAÇÃO DA DATA DO CONSELHO DIRETOR – Foi sugerida
alteração de data das reuniões do Conselho Diretor. Os membros e a Diretora-Presidente deliberaram no
sen do de dar con nuidade às reuniões nas quartas-feiras. SERVIDOR NÃO COMISSIONADO/PLANTÃO:
Considerando o movimento intenso aos domingos e feriados, conforme relatado pelos plantonistas, bem
como o fato de que o quadro de plantonistas reduziu em função dos declarados grupos de risco, foi
deliberado que haverá mais de um plantonista geral aos domingos e feriados, caso haja necessidade. A
medida será adotada enquanto durar a pandemia. BILHETEIROS (REVEZAMENTO) - A Presidente da
Comissão Executora do Contrato 39.438/2019, Sra. Daniella dos Santos Campos Guimarães, apresentou ao
Conselho Diretor preocupação em relação ao cumprimento do Decreto nº 41.260, de 29 de setembro do
corrente ano, bem como cumprimento da Quinquagésima Ata Ordinária em relação ao revezamento dos
terceirizados (bilheteiros), tendo em vista as limitações e peculiaridades da en dade, além da
prejudicialidade à prestação dos serviços de venda de bilhetagem. Foi deﬁnido será que dada con nuidade à
matéria amanhã, dia dezenove de novembro do corrente ano, em função do horário. Nada mais havendo a
tratar, a Diretora- Presidente, a Sra. Eleutéria Guerra Pacheco Mendes, deu por encerrada a Sessão. A
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