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ESTADO DO EspíRITO SANTO 

CAPITAL ESTADUAL DA PESQUISA DO CAFÉ CONILON 
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RELATORIO COMBUSTIVEL 

OML DO SOI.ICITANTI;: 
Paulo Costa 

NLJMLR DA 
R I':()LJ I S I Ç'À(): 

501 
_. ------ 

Nome e Placa do Veículo: 
Siena ODG 1333 
l.spcci Iicação do Combustí el: 

I Gasolina 
I Quantidade de Litros: 39 litros 
Qu i lornetragcm Percorri da (por a ti v idade): 
12 KM, 37 KM, 09 km, 26 KM, 29 KM, I1 km, 36 Km 
Data da Atividade: 18 de julho a 25 de julho de 2018 

RITATOR10 DAS ATIVIDADES DLSENVOLVIDAS: 

,- l.stivc na comunidade de l.ibcrdardc verificando a SilU~H;Jo da l impcvn de 
rua e recolhimento do lixo. 
- Percorri as estradas vicinais nas comunidades de Graci lândia, corrego do 
Oleo veri ficando o conservamcnto da mesma e pontos que necessita de i 
mclhoria. 

: - I :sti\c no corrcuo Ceci I ia \ cri ficando (I situação da estrada em frente a , ..__ 

I Igreja, que necessita de atcrramcruo.. 
- l.stivc na comunidade elo Patrimônio do Radio veri ficando a situação da 
I irnpcza de rua e calçamento que em alguns pontos necessita ele mel horia. 
- Percorri as estradas vicinais nas comunidades do Bravim, corrego 
Pastinho e corrego Paixão, veri ficando o conscrvamcruo da mesma c a 

I necessidade de mais aberturas de caixas secas. I 
1- l.stivc novamente na comunidade de São Marcos, atendendo os: 
moradores que reivindica que seja estaladas lixeiras para depositar os lixos I 

e melhoria na limpe/a elas ruas em geral. I 
- Estive nas comunidades de seis Iloras, Limoeiro e Corrego Novo 
atendendo os pedidos dos moradores que reivindica melhoria no I 
atendimento na área da saúde e mclhoria nas estradas. 
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