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RELATORIO COMBUSTIVEL 

NOME DO SOLICIT ANTE: 
Paulo Costa 

NUMERDA 
REQUISIÇÃO: 

598 
Nome e Placa do Veículo: 
Cobalt ODJ 7815 
Especificação do Combustível: Gasolina 
Quantidade de Litros: 30 litros 
Quilometragem Percorrida (por atividade): 
34 km, 39 km, 10 km, 28 krn, 27 km, 06 km, 38 Km 
Data da Atividade: 16 de novembro 2018 a 22 de novembro 2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

- Visitei a comunidade de Patromor, estive verificando a situação da 
conservação da nova estalação da unidade de saúde e tambem 
Patrulhamento da estrada que da acesso o córrego Piabas. 
- Estive percorrendo as estradas vicinais nas cominidades de Alegria, Santa 
Rosa e Boa Sorte, verificando situaçoes da necessidade de mais aberturas 
de caixas secas, devido a proteção de escoamento de agua mas estradas. 
- Estive visitando o loteamento e a obra da unidade de sáude na 
comunidade de São Marcos, necessita que seja tomadas as providencias 
urgente sobre o abondono geral da obra realizada, 
- Estive novamente verificando a situação do lixo que fica exposto na 
entrada da comunidade de Taquaruçu, necessita que seja estalado um 
lixeira urgente para que os moradores posso colocar os lixos. 
- Em visita a comunidade do Patrimônio do Radio, verifiquei novamente a 
situação da necessidade de ser estalado um corremão na ponte que da 
acesso o córrego Calado, para proteção das pessoas e veiculos. 
- Verifiquei a situação de lixos que fica exposto na comunidade de Santa 
Cecilia a qual necessita que seja estalado um lixeira urgente. 
- Estive na Comunidade do Brejal verificando a situação da ilunimação 
publica que a necessidade de troca de algumas lâmpadas e a situação do 
abastecimento de àgua na comunidade, ~ 
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