
ATA DA 7• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTO 
DOS VOLANTES, ESTADO DE MINAS GERAIS 

Aos 20 (vinte) dias do mês de Maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) , ás 1 O hs 
realizou-se a 7ª (sétima) Reunião Ordinária na sede da Câmara Municipal de 
Ponto dos Volantes. Havendo número legal de vereadores presentes em 
Plenário, o Sr. Presidente constatou o quórum necessário para instalaçao da 
presente sessao e declarou em nome de Deus aberta a sessão com a 
aprovação da Ata da sessão anterior. No pequeno expediente foi apresentado 
o "Relatório Anual de Ações de Assistência Técnica e Extensão Rural' da 
EMATER - Ponto dos Volantes, exerclcio de 2021 ; e leitura e considerações 
sobre a resposta do oficio 05/2022 enviado a secretaria de assistência social 
sobre o "Programa de Equipagem e de Modernização da Infraestrutura dos 
Órgãos, das Entidades e das lnstancias Colegiadas de Promoção e de Defesa 
dos Direitos Humanos (PRÓ-OH)". Na ordem do dia foi apresentado o Projeto 
de Lei Nº04/2022 que "Declara Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do 
Municf pio de Ponto dos Volantes a Praça de Práticas Esportivas da 
Comunidade do Morais", que após lido e discutido foi colocado em votação 
nominal sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Na ocasião também foi 
posto em votação nominal o projeto de lei Nº03/2022 que "Dispõe Sobre as 
Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá Outras 
Providências", sendo o mesmo, após a leitura do parecer e feito algumas 
considerações, aprovado por unanimidade entre os presentes. Não havendo 
mais nada a tratar, o Sr. Presidente, encerrou a sessão em nome de Deus e 
detenninou a lavratura da presente ata que após lida e discutida foi 
APROVADA. 
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