
CURITIBAde verdade
Informativo do Sismuc   Especial Fiscalização                 novembro/2010

Confira mais

P. 2 P. 3

 Muitos acham que a função do fiscal

é apenas fazer notificações, mas o fiscal

exerce uma função muito importante para

a cidade. Eles são os responsáveis pela or-

ganização e arrecadação do município. É

graças ao fiscal que o lixo é colocado em

local adequado, que o terreno baldio não

fica abandonado, que os impostos são re-

colhidos e é possível que se invista em saú-

de, educação e saneamento. Enfim, é gra-

ças ao fiscal que a prefeitura pode ofere-

cer serviços públicos importantes que me-

lhoram a vida da família curitibana.

Mas a vida de fiscal não é fácil. Se por um lado o

trabalho deles é muito importante, por outro falta va-

lorização profissional por parte do prefeito Luciano

Ducci. O fiscal trabalha sobre pressão, pois corre risco

constante de acidente de trabalho como agressão e atro-

pelamento.

O serviço público é feito por funcionários que se

dedicam diariamente para garantir que a população te-

nha qualidade de vida. Um bom serviço público se faz

com trabalhadores motivados, que se sintam valoriza-

dos pela administração municipal. Isso inclui boas con-

dições de trabalho.

Fiscais estão
desvalorizados

pelo prefeito Ducci
Você sabe o que faz um

fiscal da prefeitura? Eles são

aqueles servidores municipais

que andam de colete com pran-

cheta na mão, cuidando da orga-

nização da cidade.

Agressão em fiscal expõe
riscos da profissão

Categoria recebe um
dos menores salários
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Os fiscais estão expostos constante-

mente a riscos. Recentemente um fiscal do

urbanismo foi agredido violentamente

quando exercia sua função, ao apreender

um cavelete de publicidade colocado em

local irregular.

Antonio Gabriel Dybax, 53 anos, ser-

vidor há 15 anos, foi a vítima mais uma

vez, no dia 11 de agosto. Eram 15 horas,

quando ele e o motorista encostaram o car-

ro oficial da prefeitura em frente o estabe-

lecimento, na rua Antonio Candido Cavalin,

no Bairro Alto. Vestido com o colete e iden-

tificado pelo crachá, ele desceu do veículo

para recolher o cavalete. Sem conseguir es-

tabelecer um diálogo com o dono do lo-

cal, o agressor Romerito Marcolino Pessoa

retirou o cavalete de dentro do veículo sem

permissão e, quando percebeu que estava

sendo fotografado, empurrou Dybax, que

caiu no chão e, em seguida, chutou sua face,

conta a vítima.

Com várias fraturas no rosto e depois

Agressão
em fiscal
expõe
riscos da
profissão

Quem acredita que o risco à

integridade na atividade profis-

sional se resume aos trabalhado-

res da área de segurança pública

está enganado.

de várias suturas internas e cirurgia de face que

lhe renderam internações de 11 dias, Dybax

agora passa bem, mas ainda sente dores. “Nós

não temos segurança. O apoio que existia há

tempos atrás não tem mais. Fiquei transtorna-

do. É uma impunidade, porque você não tem

garantia nenhuma”, diz.

Esta não é a primeira vez que ele é agre-

dido. Em 1999 ele chegou a ser esfaqueado

quando abordava vendedores ambulantes.

Segundo ele, “de cada 100 pessoas que você

aborda, 30% reage de uma forma violenta”.

Ossos do ofício?

A atividade do fiscal é definida por

várias leis. No caso da apreensão de publi-

cidade irregular, as leis municipais respecti-

vas são a 8.471/1994, e 11.095/2004 e o

decreto 1.033/2007. Porém, no que se re-

fere às condições de trabalho ou ao risco

dos profissionais não há garantias para o

exercício da profissão. Não há orientações,

por exemplo, para a solicitação de apoio

policial ou, mesmo, da guarda municipal

nestes casos.

Equipes reduzidas

Cinco servidores estão escalados para

atender toda a cidade, divididos em três

veículos responsáveis pela fiscalização da

publicidade em toda Curitiba. O baixo

número de trabalhadores e a impossibili-

dade de constituição de uma equipe nu-

merosa para as abordagens é uma das con-

dições que agravam o problema, na opi-

nião da secretária de comunicação do

Sismuc Alessandra Claudia de Oliveira. O

debate sobre os procedimentos e normas

para o exercício da função devem ser in-

cluídos nos debates do plano de cargos,

carreiras e salários que vem sendo elabora-

do pela categoria e que o sindicato preten-

de negociar com a administração munici-

pal.Dybax, vítima de agressão.
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Fiscais se mobilizam diante
do silêncio do prefeito

O piso salarial da categoria é de R$ 716,96,

abaixo de muitas cidades de porte menor

que Curitiba. Entre elas São José dos Pi-

nhais (R$  1.370,74), Campo Largo (R$

1.596,00), Pinhais (R$ 1.132,25) e Araucária

(R$ 934,73).

“Analise a nossa cidade antes da fiscali-

zação e os dias atuais. Os fiscais estão se

doando ao máximo para melhorar a cida-

de. Por outro lado, a prefeitura não está fa-

zendo o mesmo pelos fiscais”, diz Clovis

Bispo Ribeiro, fiscal da prefeitura.

Os fiscais reivindicam piso salarial de

R$ 1.700. O valor está baseado na impor-

tância destes profissionais. Além disso, a ca-

tegoria cobra a implantação de um novo

plano de cargos, carreiras e salários, aber-

tura de concursos e melhorias nas condi-

ções de trabalho.

Categoria recebe um
dos menores salários

Os fiscais da prefeitura de

Curitiba recebem um dos me-

nores salários do serviço

público municipal.

O prefeito nada fez pelos fiscais e

sua intransigência motivou os fiscais a se

mobilizar.

Apesar das constantes tentati-

vas dos fiscais em negociar

melhorias com a prefeitura,

não estão ocorrendo avanços.

Há 3 meses a categoria mandou um

ofício para a prefeitura solicitando

agendamento de reuniões. Na pauta está o

aumento de salário, unificação de carreira,

isonomia salarial e um plano de cargos e

carreiras e vencimentos. Porém, até o mo-

mento não houve retorno da administra-

ção municipal. 
Fiscal: “Falta valorização”.
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Poluição hídrica, poluição sonora, transporte coletivo, poluição ambiental,

poluição residucal, poluição visual, poluição atmosférica, vigilância sanitária.

Valorize a fiscalização de Curitiba!
Precisa de ajuda? Ligue 156.


