
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

8iênio 2017/2018 

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL 
SETEMBRO DE 2017 

NOME DO SOLICIT ANTE: 
JOCIMAR RODRIGUES SANT ANA 

NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 
261 

Nome e Placa do Veículo: TOYOTA COROLA- ODT-1815 

Especificação do Combustível: Gasolina 

Quantidade de Litros: 37 Litros 

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 322 km. 

Data do Abastecimento: 24/09/2017 

Data da Atividade: 25/09/2017 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Dia 25, estive na companhia da Deputada Estadual Raquel Lessa em uma reunião com 
o Diretor Presidente do IDAF no Estado do Espírito Santo na sede em VitorialES, 
cobrando e solicitando melhorias no escritório local de nossa cidade, bem como 
protocolei oficio solicitando um novo veículo para que os servidores possam ter ainda 
mais conforto no trabalho em beneficio a nossa gente. 
Ainda em VitórialES me reuni com o Secretário Executivo da Secretaria de Estado da 
Saúde, Wesley Gogi, que colocou a Secretaria a disposição de nosso município, através 
de seu trabalho e da superintendência regional de saúde, para auxiliar Marilândia na 
questão dos casos de toxoplasmose encontrados na creche municipal. 
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Do: Vereador da Câmara Municipal de Marilândia/ES 
limo, Sr. Jocimar Rodrigues Santana 

Ao: Direto. Presidente do lDAF 
Ilmo. Sr. José Maria de Abreu Júnior 

Cumprimento-a cordialmente e venho pelo presente solicitar que seja disponibilizado 
um novo veículo para o IDAF de MarilândialES, uma vez que o veiculo atualmente 
usado é do ano 2012 e percorre todo o interior, e devido ao tempo ele não está em 
perfeitas condições de uso. Em relação à internet, faz-se necessária a instalação de um 
provedor de internet que atenda por completo as necessidades dos trabalhadores do 
lDAF e dos munícipes que precisam dos serviços do IDAF, pois, atualmente constam 
apenas 250 [(B disponíveis e os programas utilizados não estão funcionando com a 
internet nessa velocidade disponível. sendo ela dividida para 04 (quatro) computadores 
da sede. causando lentidão ou paralisação dos serviços ao serem utilizados os 
computadores. 

Atenciosamente. 
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, Jocimar Rodrigues Santana 

.k Vereador 
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