
CAMAP`A MLIN!C!PAL DE MAR!LAND!A
ESTADO DO ESpjRITO SANTO

Bienio 2017/2018

RE LATORI0 COMBUSTIVEL
0UTUBRO DE 2017

Noivffl DO SOLICITANTE:
ToclMAR RODRIGuns SANTANA

NunRO
REQUISICAO:
277

Nome e piaca do veiculo: TOYOTA COROLA -ODT ,1815                                                I

Especificapao do Combustivel: Gasolina

Quantidade de Litros: 42 LITROS

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 54 kin, 63 kin, 262 kin.

Data do Abastecimento:  10/10/2017

Data da Atividade:  10,  11 e 13 de outubro de 2017.

RELATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS :

• Dia  10, participei do evento organizado pelo Sicoob em Colatina, com rna palestra
sobre  "A  transformapao  de  uma  cidade  a  partir  da  sociedade",  com  relatos  da
experi€ncia  da  cidade  de  Medellin,  na  Colombia.  A  palestra  foi  ministrada  pelo
jomalista, professor e consultor de Pollticas Ptiblicas, Jorge Melguizo. 0 evento reuniu
diversas autoridades municipais e da regiao, e sem dtividas o tema desperta interesse a
todos,  tendo  em vista o  momento  de  crise  que  se  encontra o  Brasil  e  usando  como
exemplo Medellin, houve crescimento em diversas areas messes hltimos anos.
Dia 11, estive na sede da regional da FINDES em Colatina para solicitar parceria para
trazer a uhidade m6vel para realizapao de mamografias.
Dia  13, estive junto ao pesquisador do Incaper municipal,  Sr. Paulo Volpi visitando a
propriedade  do  Sr.  Luciano  Zanoti  em  Nova  Ven6cia.  A  visita  teve  como  objetivo
observar e conhecer as tecnicas na cuitura do cafe coniion em sua propriedade, rna vez
que sera langada uma nova qualidade no cafe conilon em nosso municipio, e acredito
ser de imporfencia conhecer novas tecnicas e conhecer a fonte de renda econ6mf ca de
nossa cidade.
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Marilandia/ES, 06 de outubro de 2017.

OF|VercadorN®~Z:ue|2fIT]

Dos: Vereadores da Camara Municipal de Marilf ndia
Sr. Jocimar Rodrigues Santana
Sr. Evandro Vermelho

Ao: Vice-Presidente da  FINDES

Sra. Valkineria Cristina Meirelles Bussular

Cumprimentado-a  cordialmente,  venho  atrav6s de  o  presente solicitar a  possibilidade
de  parceria   com   a   lnstituic5o,  em   razao  de  que  Marilandia   possui   uma  demanda  de   70
mamografias  mensais  e  uma  fila  de  espera  de  mais  de  170  pessoas,  para  que  possa  intervir

junto  ao  presidente da  FINDES Sr.  Leonardo  de  Castro,  no  intuito de  enviar a  nossa  cidade  a
Unidade M6vel de realiza¢5o de Mamografia.

Sem mais para o momento reitero meus sinceros votos de estima e apreco.
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imar Rodrigues Santana

Vereador
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Evandro Vermelho
Vereador i-:+.-i:-=:I-ric;3`=|:
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