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RESUMO EXECUTIVO

A atividade de cargos e salários  é  uma das ações realizadas pelo
grupo de trabalho de monitoramento do legislativo do Observatório
Social  do  Brasil  de  São  Paulo.  Nela  são  levantadas  informações
referentes aos pagamentos de salários  e aos cargos exercidos  por
matrículas no ano de 2021. Dentre as constatações decorrentes das
análises realizadas destaca-se que os salários na maioria dos cargos
são  fixos  durante  todos  os  meses  e  que  existe  uma  rotatividade
normal na maioria dos gabinetes. Entretanto fica evidente, por meio
de algumas das respostas aos ofícios  enviados aos gabinetes,  que
persistem problemas  na  hora  da  publicação  e  na  confirmação  de
informações  no  site  da  Câmara  dos  Vereadores:  de  fato  foram
encontrados casos de vencimentos muito abaixo do normal no mês
de setembro e duplicidade de matrículas. Diante disso,  foi  enviado
pelo  OSB-SP  pedido  à  ouvidoria  da  Câmara  de  vereadores  para  a
obtenção de informações referentes aos problemas acima descritos,
bem como a presença de algumas matrículas como estando ativas
em mais de um gabinete.
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