
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

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

RELATÓRIO COMBUSTÍVEL 
NOVEMBRO DE 2018 

NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 
606 

NOME DO SOLICITANTE: 
PAULO COSTA 

Nome e Placa do Veículo: COBALT - ODJ -7815 

Especificação do Combustível: Gasolina 

Quantidade de Litros: 29 Litros 

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 218 km 

Data da Atividade: 30 de novembro de 2018 a 06 de dezembro 2018 

RELATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Dia 30/11/2018 -15:30 horas (saída)/ 17:20 horas (chegada) 
56.032 (km/saída) - 56.044 (km/chegada) 
12 km rodados 
Estive na comunidade de São Marcos verificando a situação da necessidade de limpeza 
em redor e em frente a quadra de esporte e tambem sobre o escoamento de lama nas 
ruas da comunidade. 

Dia 03/12/2018 - 09:00 horas (saída)/ 14:40 horas (chegada) 
56.058 (km/saída) - 56.114 (km/chegada) 
56 km rodados 
Estive em Colatiana conversando com Sr. Ricardo Altoe o assessor da deputada Norma 
Ayub, debatendo assunto de imenda para o nosso municipio e sobre recurso para 
adiquirir equipamentos para as associações dos agricultores de Santa Marta e Chapadão 
do Pastinho. 

Dia 04/12/2018 - 80:00 horas (saída)/ 10:00 horas (chegada) 
56.127 (km/saída) - 56.135 (km/chegada) 
08 km rodados 
Estive visitando a associação de reciclagem conhecendo de perto as necessidades que 
necessitam para continuidade da mesma, como melhoria no galpão, refeitório e mais 
insentivo da prefeitura no abastecimento de lixo para ser reciclado. 

Dia 04/12/2018 -12:00 horas (saída)/ 14:00 horas (chegada) 
56.138 (km/saída) - 56.140 (km/chegada) 
02 km rodados 
Estive visitando algumas ruas e travessa nos bairros da nossa cidade, verificando a 
situação da falta de calçamento, encaminhei o pedido de reivindicação a prefeitura. 
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Dia 05/12/2018 - 07:30 horas (saída)/ 13:30 horas (chegada) 
56.142 (km/saída) - 56.178 (km/chegada) 
36 km rodados 
Estive visitando a Escola na comunidade de São Pedro verificando o consevação da 
mesma, tamnbem verifiquei a situação da quadra de esporte que necessita de reforma e 
que seja aberto para o uso da comunidade, encaminhei o pedido de reivindicação a 
prefeitua. Estive na comunidade de Patromor de Baixo verificando a pedido dos 
moradores a situação de algumas lampâdas queimadas que necessita de troca urgente. 

Dia 05/12/2018 -17:30 horas ( saide) 20:40 horas ( chegada) 
56.185 (km/saida) - 56.225 (km chegada) 
40 km rodados 
Estive em reunião com agricultores do Córrego Ventania, discutindo a situação da 
formação de uma associação e tambem debatendo sobre a situação da comunidade a 
qual reivindica melhoria nas estradas e mais aberturas de caixas secas. 

Dia 06/12/2018 - 08:00 horas (saída)/ 10:30 horas (chegada) 
56.233 (km/saída) - 56.264 (km/chegada) 
31 km rodados 
Estive verificando a situação do campo de futebol na comunidade de Patromor de 
Cima, a qual se encontra em situação precária e necessitada que prefeitura toma as 
providencias devido o abondono do mesmo. Encaminhei o pedido de reivindicação a 
prefeitua que toma as providencia urgente. 

Dia 06/12/2018 -13:00 horas (saída)/ 16:00 horas (chegada) 
56.269 (km/saída) - 56.302 (km/chegada) 
33 km rodados 
Estive na comunidade de corrego Brejal verificando novamente a situação da ponte que 
da acesso a comunidade, necessita da estalação de um corremão urgente para proteção 
dos pedestre e veiculos. Encaminhei o pedido de reivindicação a prefeitura que toma as 
providencia. 
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