
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

Biênio 2017/2018 

RELATÓRIO COMBUSTÍVEL 
OUTUBRO DE 2018 

NOME DO SOLICIT ANTE: 
JOCIMAR RODRIGUES SANT ANA 

NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 
561 

Nome e Placa do Veículo: TOYOTA COROLLA ODT-1815 

Especificação do Combustível: Gasolina 

Quantidade de Litros: 40 Litros 

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 363 km 

Data da Atividade: 05 de outubro de 2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Dia 05, estive em Vitória na Secretaria Estadual de Esportes, para dialogar sobre o 
convênio de construção de um alambrado em Marilândia. Ao final da conversa o 
secretário em exercício Sr. Rodrigo Ronchi orintou a retomar após o período eleitoral, 
pois o secretário Sr. Marcelo Coelho retomaria ao posto. 
• No mesmo dia, visitei algumas associações de produtores rurais de Marilândia. 
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Maritândüv -S, 03 d setembro de 2018 

OFlVer-eador ... 0 17012018 

Do: limo. Vereador da Câmara Municipal de MarilândíalES 
r. Jocimar Rodrigue antana 

Ao: Umo. cretãrio de Esportes e Lazer do Estado do Espírito Santo 
r, Rodrigo Ronchi 

a . mo que a prática de esporte está ligada a uma boa qualidade de vida e saúde, 
importante -etor d equilíbrio entre as pessoas de todas as idades mas principalmente, 
~ntro crianças e jovens. 
Diant di 50 venho pelo presente solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de viabilizar 
uma pare ria para o fornecimento de materiais esportivos para nossa cidade, pois 
possuímo um núcleo diverso em categorias esportivas) bem como o. Jiu Jitsu, futebol, 
futsal entre outros. 

I m disso. solicito também materiais para a Associação de Pais e Amigos dos 
E cepcionai de Marilândia - APAE que desenvolve um excelente trabalho com os 
aluno com a prática de exercícios ao ar livre e até mesmo dentro da instituição e 
necessitam de bolas uniformes, troféus. medalhas, dentre outros materiais que passam 
contribuir com o crescimento e desenvolvimento sadio dos aluno .. 

;:,eu] mais para o momento. nos colocamos f4 disposição. 

Atenciosamente, 

Jocimar Rodrigues Santana 
Vereador 


