ATA DA 09ª (NONA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS, REALIZADA EM 02 DE AGOSTO
DE 2021.

Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta
cidade de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais, no local de costume, a partir das
19:15 (dezenove horas e quinze minutos), reuniu-se a Câmara Municipal de
Paraisópolis, em sua 09ª (nona) Sessão Extraordinária, sob a Presidência do
Vereador José Ildeu de Castro e Secretariado pelo Vereador Fábio Lucas Carlos.
A seguir feita a chamada, constatou-se a presença dos Vereadores: Antônio José
da Silva, Ademar Guimarães do Prado, Antonio Felix Teixeira Neto, Alfredo
Faria Lopes de Paiva, Marcos José das Neves e José Aparecido Siqueira
Campos e Rômulo Lúcio Rosa. Havendo o número legal de 09 (nove)
Vereadores, conforme assinaturas apostas no livro de presença nº 14 (quatorze),
folha nº 19 (dezenove), o Sr. Presidente declarou aberta a presente sessão,
convocada exclusivamente para a tramitação da seguinte proposição: Projeto de
Lei nº 33/2021, que: “Autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel de
propriedade do Município de Paraisópolis que especifica à Biobase Indústria e
comércio Ltda, e dá outras providências”. Em conformidade com o Regimento
Interno, o Sr. Presidente informou aos Vereadores que por ser reunião
extraordinária não haverá expediente, sendo todo o tempo destinado à Ordem do
Dia, sendo assim, solicitou ao Secretário que fizesse a leitura do Parecer Final
do Projeto de Lei nº 33/2021, que: “Autoriza a concessão de direito real de uso
de imóvel de propriedade do Município de Paraisópolis que especifica à Biobase
Indústria e comércio Ltda, e dá outras providências”. Após a leitura, o Sr.
Presidente submeteu em 3ª (terceira) e última fase de discussão, o Projeto de Lei
nº 33/2021. Não havendo oradores o Sr. Presidente submeteu em 3ª (terceira) e
última fase de votação, tendo sido aprovado por 08 (oito) votos. Findo os

trabalhos da Ordem do Dia e nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e
achada conforme vai por todos os Vereadores assinada. Eu, ____________,
secretário que a redigi e assino.
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