Ata nº 048/2020 da Sessão Ordinária, realizada aos 22 (vinte e dois) dias do mês de
dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 14:00h (dezesseis horas), Reuniu-se na
Câmara Municipal de São Mateus - Estado do Espírito Santo, situada na Av. Dom José
Dalvit 100, Blocos 11 e 12 – Bairro Santo Antônio, sob a Presidência do Sr. Jorge
Recla, Vice-Presidência do Vereador Carlos Alberto e Secretariado pelo Sr. Vereador
Jozail Fugulim (Jozail do Bombeiro). O Sr. Presidente convidou o Vereador Francisco
Amaro de Alencar Oliveira, para que efetuasse a leitura de um trecho da Bíblia
Sagrada. PEQUENO EXPEDIENTE: Em ato contínuo, o Sr. Presidente convidou o
diretor e presidente da Petrocity, o Senhor José Roberto, para fazer o uso da Tribuna,
para fazer alguns agradecimentos a Casa de Leis, convida também o Senhor Cleones,
diretor da Petrocity, para tomar acento junto a Mesa Diretora. O Presidente da
Petrocity, o senhor José Roberto, toma uso da palavra à Tribuna, iniciou agradecendo
aos nobres parlamentares, mencionando o ano atípico que foi o ano de 2020, com a
questão da pandemia, avançando com projetos em Brasília, tendo assinatura do
contrato de adesão ao Porto, tornando o Porto Petrocity um porto já autorizado pelo
Governo Federal, teve o Decreto de Utilidade Pública, aprovado pelo governo Federal,
assinado e publicado, foi federalizado os estudos ambientais no IBAMA, a instituição
vocou pela competência em seus estudos em função aos volumes de cargas, foi
concluído os projetos junto a Marinha do Brasil, junto também a unidade Termelétrica
maior do Brasil já com térreo e, já publicados no Diário Oficial. Já a nível de Município,
o ajustamento que foi votado na Câmara, que trouxe a regulamentação do uso e
ocupação do solo naquela área, como área portuária, como área destinados a projetos
logísticos industriais, todo projeto que veio da empresa Petrocity, foi abraçado pelo
Executivo e votado pelo Legislativo que os acompanharam em diversas Audiências
Públicas, do Espírito Santo e municípios de Minas Gerais. Hoje, a empresa Petrocity só
está aguardando o licenciamento ambiental, os projetos de engenharia já estão
aprovados pela Prefeitura Municipal e, obras costeiras na fase final, aprovados pela
Marinha do Brasil, e o efetivamento da construção da base da Petrocity no município
para o ano de 2022. Agradeceu a todos os Vereadores por ter apoiado. O Senhor
Presidente, o Vereador Jorge Recla, assumiu a fala agradecendo ao presidente da
Petrocity, e ressaltou também a preocupação da empresa com os moradores da egiao
onde o porto será construído. GRANDE EXPIENTE: em ato contínuo, sem nenhum
Vereador inscrito, o Senhor Presidente deu prosseguimento para a ORDEM DO DIA:
Votação em turno único, Menção: Voto de Pesar para a Senhora Crispiana Laurindo
English, em virtude de seu falecimento ocorrido em 18 de Julho de 2020, de autoria do
Senhor Presidente, o vereador Jorge Recla, que colocou a moção em votação, e
aprovado com unanimidade. Dando prosseguimento as votações e em turno único, da
Emenda modificativa n° 008/2020, ao Projeto de Lei Complementar n°002/2020 do

Poder Executivo, que insere o artigo 156, a sessão 7ª, capitulo 4º, da Lei n° 079,
datada de 14 de Dezembro de 1989, Código Tributário Municipal, comparecer favorável
da Comissão da Constituição e Justiça, Direitos Humanos Cidadania e Redação, o
Senhor Presidente coloca em votação e discussão, aprovado com votos contrários dos
Vereadores: Jerri Pereira, Carlos Alberto e Jozail do bombeiro. O Senhor Presidente
cancelou a votação por erro dos parlamentares ao manusear a pauta da sessão solene
Discussão e Votação em primeiro turno

. Por não haver mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e, para constar,
eu .............................................. Aquiles Moreira da Silva – 2º Secretário fiscalizei a
presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Senhor
Presidente e demais Vereadores Presentes.
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