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Executiva

O objetivo do presente boletim é trazer à categoria da Fundação Parque Zoológico informações
sobre a atuação do SISPESP em prol dos servidores por ele representados.
Seguindo a trajetória da representatividade do SISPESP junto a Fundação Parque Zoológico, no
ano de 2016 o Ministério Público do Trabalho encaminhou denúncia efetuada por servidor do
zoológico sobre a ocorrência de desvio de função o que por essa razão teria ocasionado grave
acidente envolvendo servidor.
Prontamente o SISPESP respondeu à denuncia e solicitou informações junto diretoria da
Fundação Parque Zoológico, para adoção de providências, iniciando-se, assim, o processo de
negociação coletiva da categoria.
Das reuniões ocorridas até a presente data entre o Sindicato e a Fundação, algumas conquistas já
foram obtidas pelo sindicato em prol da categoria, tais como: Pagamento de função gratificada aos
que exercem seu ofício em desvio de função; pagamento de bonificação, com estudo e projeto
para tornar permanente o pagamento do benefício e, assim, ser Instaurada bonificação por
desempenho a todos os servidores; pedido de audiência junto ao Secretário do Melo Ambiente
para tratativa dos assuntos da categoria, primordialmente pedido de reajuste e contratação de
pessoal já aprovado em concurso público, além de realização de novo edital de convocação para
novas contratações tendo em vista a diretoria da fundação ter afirmado não poder atender alguns
itens em função do decreto governamental que o proíbe de fazê-lo, entre outros assuntos.
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PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO
Quanto aos procedimentos em andamento visando a busca e conquista dos direitos pleiteados
pela categoria o SISPESP já adotou todas as providências necessárias para a propositura do
Dissídio Coletivo e das Ações coletivas que serão propostas.
Atualmente chegamos à última fase de tentativa de conciliação com a Diretoria da Fundação
Parque Zoológico, no intuito da celebração do acordo coletivo, a saber, o SISPESP já expediu
todos os ofícios desde a Diretoria da Fundação até o Sr. Secretário do Meio Ambiente, os quais
ainda não foram respondidos até a presente data.

Fone:
(5511)

3106-5098

(5511)

3112-8455

Informamos que todos esses procedimentos são necessários, pois, o Poder Judiciário tem
decidido que os processos de Dissídio Coletivo em que não se esgotou todas as tentativas de
negociação não serão apreciados.
Como podemos observar, todas as reivindicações da categoria estão sendo tratadas pelo
SISPESP comprovando, assim, que o sindicato vem lutando em prol dos servidores por ele
representados, com propostas de projetos de Lei que estão sendo encaminhadas, bem como,
com atuação ferrenha, pleiteando, ainda, junto a Administração Pública, a participação do
SISPESP na comissão política salarial e na aprovação da lei orçamentária e a criação do
Plano de Cargo Can-eira e Salário visando, com isso, uma melhor representatividade e garantia de
direitos fundamentais, que não podem ser simplesmente ser suprimidos. Entendemos que
NENHUMA ENTIDADE DE CLASSE EFETIVAMENTE TERÁ VOZ, ENQUANTO O GOVERNO
NÃO TIVER OUVIDOS.

