
CAIVIARA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESpiRITO SANTO

Bienio 2017/2018

RELATORI0 COMBUSTivEL
AGOSTO 2017

Nonffi Do SoLICITANm: NURERO DA
JOCIMAR RODRIGUES SANTANA REQUISICAO:233

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

Especificapao do Combustivel: Gasolina

Quantidade de Litros: 33 Litros

Quilometragem Percorrida (por Atividade) : 320 kin

Data do Abastecimento: 23/08/2017

Data da Atividade: 24/08/2017

RELAT6RIO DAS ATIVDADES DESENVOLVIDAS :

•  Dia  24,  estive  em  Vitoria  no  escritorio  de  representagao  do  Deputado  Federal  Sr.
Evair  de  Melo,  onde  protocolei  dois  requerimentos  de  solicitapao  de  recursos,  un
solicitando R$ 250 nil para constrngao da sede pr6pria da APAE de Marilandia, outro
solicitando urn kit ao Conselho Tutelar municipal, que 6 composto por veiculo e outros
equipamentos  para  o  funcionamento  do  6rgao.   As  duns  demandas  sao  de  suma
importancia para a nossa cidade, esperamos ser atendidos pelo Parlamentar.oul®--tl=-
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CAMAFIA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESpiRITO SANTO

Bienio 2017/2018

Marilandia/ES, 22 de agosto de 2017

OFIvereador/n° I 92/20 1 7

Do: Vereador da Cfmara Municipal de MarilindiaAIS
Iimo. Sr. Jocimar Rodrigues Santana

Ao: Deputado Estadunl do Estado Espirito Santo
Exmo. Sr. Evair de Melo

Cumprimento-o cordialmente, e venho atrav5s de presente solicitar que seja viabilizado
atrav6s  de  emendas  parlamentares,  pan  aquisigao  de  un  FIT,  contento  carro  e
equipamentos para fortalecer o Conselho Tutelar Municipal.
0 Couselho Tutelar 5 urn 6rgao aut6nomo, sendo os conselheiros eleitos pela sociedade
para zelar pelos direitos das crianqus e dos adolesceutes. Os conselheiros acompanham
os menores em situacao de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de protegao
para cada caso. 0 exercicio efetivo da fungao de conselheiro coustitui servico pdblico
relevante e quem o pratica deve ser pessoa idenea, de acordo com o Estatuto da Crianga
e do Adolescente (ECA).
0 Conselho Tutelar de Marilandia possui apenas un vefculo para atender toda a sede e
os interiores, al6m do mais, o carro 6 do ano de 2009 e encontra-se em p6ssimo estado
de conservapao. Portanto, outro fato 5 que caso o veiculo sala da sede para ir ate outra
cidade ou interior atender novas demandas, os conselheiros devem recorrer a Prefeitun
Mulricipal para a disponibilizapfro de urn carro.
Buns e novos equipamentos sem dtividas s5o uteis ao atendimento a populapao e ao
trabalho realizado pelos couselheiros.
Diante do apresentado, e visando atender por complete o Conselho Tutelar Municipal, e
de extrema importancia a aquisicao de urn novo veiculo que atenda as necessidades
existentes.

-t-

Atenciosamente,

Jocimar Rodrigues Santana
Vereador
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OFIvereador/n° 1 93/20 1 7

Do : Vereador da Camara Municipal de ndrilandia/ES
Ilmo. Sr. Jocimar Rodrigues Santana

Ao: Deputado Estadunl do Estado Espinto Santo
Ermo. Sr. Evair de Melo

Cunprimentcocordialmente,evenhoatravesdopresentesolicitarquesejaviabilizada
ainclusaodeemendaparlamentarnovalordeR$250.000,00(duentosecinquentamil)
para a constru9fro da APAE de nossa cidade,
A APAE de Marilandia rfe possui un piedio pr6prio e teve que se adequar ao espaco
cedido pela Prefeitun Mulcipal, portanto, todas as salas de aulas e de atendinentos
medicos sao realizadas em lugares pequenos e, sabemos que hi pessoas que necessitan
de  cadeiras  e transportes especiais para se  locomoverem e  precisan de espapo para
trabalhar suas dificuldades.
Seriamuitoinportante,tambemumadreadelazer,poisoatunlespappossuiuninico
espaapparaorefeit6rio,ceupadoporbancosealgunsoutrosobjetos.
Outro  fato,  6 que  quando chove nao ha un lugar com tapagem  para que os  alunos
possansairdoscanosechegaremasede,comissodevempassarpelachuvaepossas.
Diante do apresentado e visando un melhor espapo a todos os alunos e professores,
al6mdospaisevisitantesdaAPAE,eindispensavelumasedepr6priaqueatendrtodas
as necessidades.

Atenciosamente,
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