Ata da 1ª (primeira) sessão da Câmara Municipal de São José do
Mantimento - MG realizada em caráter extraordinário aos 11 (onze) dias do mês de
Janeiro de 2021, tendo inicio às 18h04min (dezoito horas e quatro minutos).
Contando com a presença dos seguintes vereadores: Ademar Sales Lacerda,
Elvino Teixeira de Lacerda, Joana Darc de Lima Neves, José de Castro Silva,
Livercino da Silva Vieira Cezário, Simão Silas Vieira, Uanderson Geraldo de Assis,
Valtair Antônio de Assis e Weliton Gomes Nascimento. O presidente Valtair
Antônio de Assis declara aberta a sessão, iniciando-se com a oração feita pelo
vereador Weliton Gomes Nascimento, e, logo após fora feita a chamada pelo
Secretário vereador Simão Silas Vieira, constatando-se a presença de todos os
vereadores. Em seguida o presidente determina a leitura do Projeto de
Resolução Nº 01/2021 da presidência da Câmara – “Autoriza contratação de
servidores por tempo certo e determinado e dá outras providências”. Após a
leitura, o presidente abre para discussão da matéria. O vereadorJosé de Castro
Silva indagou sobre os cargos e valores dos subsídios, tendo sido respondido pelo
presidente que, os cargos são de diretor administrativo e de zeladora, com os
vencimentos nos valores de R$2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) e
de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais)respectivamente; indagou ainda sobre o
valor de 863.000,00 (oitocentos e sessenta e três mil) constante da dotação
orçamentária e sobre o repasse real a ser efetuado, afirmando que o mesmo pode
variar, o que poderia atingir o limite de 70% da folha de pagamento; A indagação
foi respondida pela doutora Julmara Henrique de Oliveira Souza, que afirmou que
a estimativa de impacto orçamentário baseia-se no orçamento para 2021, e, que
de acordo com a estimativa do contador da Câmara, os valores não excederão o
limite de 70% da folha de pagamento. Terminadas as discussões da matéria, o
presidente coloca o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente declara encerrada a sessão às
18h27 (dezoito horas e vinte e sete minutos), eu secretário lavrei a presente ata, a
qual assino juntamente com o presidente, Sala das Sessões da Câmara Municipal
aos 11 dias do mês de Janeiro de 2021.
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