
ATA DA 11 REUNIÄO ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTO 
DOS VOLANTES, ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Aos 01 (primeiro) dia do mês de Setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), ás 

10:15hs realizou-se na sede da Câmara Municipal de Ponto dos Volantes a 11 

(décima primeira) Reuniäo Ordinária sob a Presidên cia do Vereador Mairom 
Cézar Oliveira Neves. Constou-se a ausência justificada dos vereadores Carlos 
Clay Pereira Santos e Nicodemos Emerick Silva. E Havendo número legal de 
vereadores presentes em Plenário, o Sr. Presidente constatou o quórum 
necessário para instalação da presente reunião e declarou em nome de Deus 
aberta a sessão. No Pequeno Expediente foi lida a ata da sessão anterior, 
sendo a mesma aprovada por unanimidade dos presentes. Na ordem do dia foi 
apresentado e posto em votação o projeto de Lei N°07/2022: "Dispõe sobre a 

criação, regulamentação, criténios e condicionalidades da Politica Habitacional 
Municipal, bem como, in stitui Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 
FMHIS, con selho gestor FMHIS, e dá outras providências", que depois de lido 

e explanado pela assessora juridica foi Aprovado por unanimidade doOS 

presentes. Dando continuidade o senhor Presidente colocou em votação o 
projeto de Lei N° 08/2022: "Autoriza o poder executivo municipal a 

instrumentalizar a arrecadação de recursos de sua competência, manter 
disponibilidade de caixa e realizar movimentações financeiras na Cooperativa 
de Crédito Credivale LTDA - SICOOB CREDIVALE, inscritas nos CNPJs n° 
25.387.655/0001-95 (matriz) ou 25.387.655/0001-38 (filial), por meio do ponto 
de atendimento Agência Ponto dos Volantes, nos termos do art. 164 § 3° da 
con stituição da república e dá outras providências" que colocado em Votação foi Aprovado por unanimidade. 

Não havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente, encerrou a sessão em nome 
de Deus e deteminou a lavratura da presente ata que após lida e discutida foi 
APROVADA. 

PRESIDENTE: MAIROM CÉZAR OLIVEIRA NEVES 
VEREADOR: CARLOS SANTOS FERREIRA 
VEREADOR: JOSÉ AGUINALDO BORGES GONÇALVES 
VEREADOR: CARLOS CLAY PEREIRA SANTOS CUSente 
VEREADOR: MARCOS NUNES MIRANDA22 
VEREADOR: NICODEMOS EMERICK SILVA 
VEREADOR: NIVANILD0 OLIVEIRA DACONCEIÇÃO/ (LUSlYde 
VEREADOR: VALMIR GOMES RAMALHO 
VEREADOR: VANDERLEI CÉZAR DOS SANToS itit 


