
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

CAPITAL ESTADUAL DA PESQUISA DO CAFÉ CONILON 
8iênio 2017 I 2018 

RELATORIO COMBUSTIVEL 

NUMERDA 
REQUISIÇÃO: 

568 

NOME DO SOLICIT ANTE: 
Paulo Costa 

Nome e Placa do Veículo: 
Cobalt ODJ 7815 
Especificação do Combustível: Gasolina 
Quantidade de Litros: 45 litros 
Quilometragem Percorrida (por atividade): 
29 km, 14 km, 23 km, 35 km, 11 km, 03 km, 39 km, 25 km, 33 km. 
Data da Atividade: 11 de outubro 18 de outubro de 2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

- Percorri as estradas vicinais nas comunidades de São Pedro, São Miguel e 
Patromor verificando trabalho que esta sendo realizado pela secretária de 
Agricultura. 
- Estive na comunidade de Santana verificando a situação da iluminição 
publica, algumas lâmpadas necessita de troca urgente. 
- visitei a comunidade de Sapuacaia a pedidos dos moradores que 
reivindica que seja tomadas as providências a respeito do esgoto na 
comunidade e a situação do abastecimento de àgua. 
- Estive na comunidades corrego Dantas e Piabas atendendo os moradores 
que reivindica melhoria em alguns pontos nas estradas vicinais e mais 
aberturas de caixas secas. 
- Em visita a comunidade de São Marcos venquei a situação de 
complementação da rede de esgosto em algumas que esta sendo realizado 
pela prefeitura Municipal. 
- verifiquei algumas situações nos bairros da cidade, algumas ruas que 
necessita ainda de calçamento e sobre a coleta de lixo. 
- Estive na comunidade do córrego Brejal, Santa Rosa e Boa Sorte, 
ouvindo os moradores que reivincia melhoria no setor ambulatórial de 
consultas ofericidas pela secretaria de saúde. 
- Estive na comunidade córrego Seco atentendo os moradores que 
reivindica que seja tomada as providência de melhoria da estrada ( serra) 
que dá acesso a comunidade. 
- Estive no corrego novo verificando a situação em alguns pontos nas 
estradas vicinais, que necessita dLmelhoria e cascalhamento e mais 
aberturas de caixas secas. ~ J\ 
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