
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

CAPITAL ESTADUAL DA PESQUISA DO CAFÉ CONILON 
Biênio 2017 I 2018 

REI_AT()RIO ('()IV1BlIS'I'IVEI" 

, NOMF DO SOI.ICI-;-rÃ-NTI~ 
Paulo Costa 

NlJMLR DA 
R!:Ol 'ISIC . .\O: , , 

;\OI11l.: e Pluca do Veiculo: 
I ~obéllt OD.I 7815 
I LSIJeci ficacào do Cornbusti vcl: 
Gasolina 
Quantidade de Litros: 43 litros 
Ou i lomctrugcrn Percorrida (por ati \ idade): 
]) krn. 27 k m, 12 krn, 38 k m, 3-1- krn. -1-] km. 29 k m 

. ]),1(:1 dn Ali\ idade: ]] de agosto o) de sctcrnbbro de 20] X 

RLLATORIO DAS ATIVIDADLS DJ-:SLNVOLVID/\S: 
- l.stivc visitando a comunidade de Patromor LI pedido de moradores que 
ITi\ indica que seja leito la , agem e limpe/a das runs em gerLll110 
patrimônio da comunidade 
- L-.;ti\e em v isitu ~I comunidade do Patrirnonio do Rudio v cri l ic.mdo 
algumas situações a respeito da limpeza em gereI] das rLI,IS e mclhoria em 

, alguns pontos no calçamento. 
- l.stivc verificando a obra do calçamento <linda nào conr luida 1Ié1 
comunidade de alto l.ibcrdardc. 
- \ isitc: <1S comunidades de Saúde. Corrcgo Vcnu.nia e Joaquim 1',1\01",1, 
OU\ indo os moradores que rci , indica lixo 
- I.sti v c no Corrcgo 13rl.:_j,1I v criticundo li situ:'W~lo do j)o:--,tu de s,ILIde que 
necessita de reforma e ampliação urgente. 
- Percorri nas estradas vicinais nas comunidades ele Santa Rosa, Corrcgo 

: Boa Sorte, Patrimônio do Radio e Corrcgo Calado \ cri íicando o 
conscrx amcnto da mesma l' pontos que ncccssitu de mclhoriu. 
- l.stivc \ isiiando o u.ibulho este! sendo rcul i zudo !)L'I,1 I'rl' Icit ura n<lS 
estradas no corrcuo .lcquit.i e nu Sl'ITd l]LI\.' du uccsso ~I comunidade de S~l() 
J udas. 
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