
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESpiRITO SANTO

Bienio 2017/2018

Relat6rio de Combustivel
Agosto de 2017

NOME DO SOLICITANTE: NURERO            DA
Evandro Vermelho REQusICAO:222

Nome e Placa do Veiculo: Corolla - OCV - 703 1

Especificapao do Combustivel: Gasolina

Quantidade de Litros: 40 litros

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 340 kin

Data do Abastecimento: 08/08/2017

Data da Atividade: 08/08/2017

RELAT6RIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS :

•  Dia  08/08,  ida  a  Assembleia  Legislativa  no  gabinete  do  Deputado  Jamir  Malini,

participar de uma reuniao acerca da aquisigao de urn caminhao para a Associap5o Sao
Judas Tadeu, do Patrim6nio do Radio. Ida ao DER-ES para participar de rna reuniao
acerca do asfalto de Marilandia x Colatina, conforme anexos.

Rua: Luis Cate[an, n° 230 -Telefax: (27) 3724-1177
CEpt:  297251000 -Marilandia -ES



C^MARA MUNICIPAL DE MARIL^NDIA
ESTADO DO ESpiRITO SANTO

Bienio 2017/2018

Marilindia/ES, 02 julho de 2017

OFffresidenteIN° 129/2017

Do: Ilmo. Presidente da Camara Municipal de Marilfrodiaffis
Sr. Evandro Vemelho

Ao: Exmo. Deputado Estadunl
Sr. Jamir Malini

Cunprimentoro cordialmente, venho pelo presents solicitar a possibilidade de intervir
junto ao Govemo do Estado do Espirito Santo, na pessoa do Exmo. Senhor Govemader
do Estado,  para  que  seja dado  ihicio  da obra de  recuperapao  da ES-248  e Rodovia
C6nego Joao Guilherme que liga as cidades de Marilandia/ES a ColatinaAIS, o pedido 6
de extrema necessidade, pois semanalmente estao ocorrendo diversos acidentes.
Ao todo, a ES-248 e a Rodovia C@nego Joao Guilherme ten 26 lam de extensfro, com
muitas  curvas  e  buracos,  devendo  os  motoristas  redobrar  a  atengao  para  nao  se
envolverem em acidentes ou calr em algun buraco.  Importante lembrar que ja foram
realizadas diversas manifestapdes pelos municipes em prol da recuperapfro do asfalto,
contudo ate o momento nada foi resolvido, bern como nenhuma obra comegou a ser
realizada.
Outro fate, 6 que a rodovia nao ten acostamentos, e quando urn veiculo quebra ceupa
metade da via, devendo os demais motoristas fazer manobras perigosas para evhar uma
possivel colisao, embora alnda corra o risco de cair dentro de uma vala.
A ES-248  al6m  de hharilandia e regiao e  a principal via de acesso entre Colatina a
Linhares e demais municipio. Diarianente muitas pessoas trafegam pela citada rodovia,
sendo a trabalho ou compromissos particulares, e, sabemos que a retlao noroeste possui
muitos   produtores  de  cafe,  eucalipto,  extra9ao  de  pedras,   fabricas   de  roupas  e
distribuidoras que utilizam da estrada para escoarem a produgao/comeroializapao dos
produtos.
Diante do apresentado, venho em none de todos os municipes e demals pessoas que
transitam   pela   ES-248   e  Rodovia   C6nego   Joao   Guilherme,   solicitar   que   nossa
reivindicagivo obtenha exito e seja sanado o mats breve possivel. Marilindia merece ter
uma   Rodovia   digna   e   ben   cuidada,   pois   cer[amente   estimulara  ainda  mats   o
desenvolvimento  e  crescimento  de  nossa rerifro,  que  s6  ten  a forfalecer com  bous
investimentos, assim como a reeuperagao do asfalto.

Sem mats para o momento, mos colocanios a disposigao.

Atenciosamente,
RECEBEMOS

Evandro Vemelho
Presidente

Rua: Luis Catelan, n° 230 -Telefax: (27) 3724-1177
CEP.:  29725000 -Marilandia -ES



CAMARA MUNICIPAL DE MARIL^NDIA
ESTADO DO ESpiRITO SANTO

Bienio 2017/2018

Marilandia/ES, 02 julho de 2017

OFA'residenteIN° 130/2017

Do: nmo. Presidente da Camara Municipal de Marilandia/ES
Sr. Evandro Vermelho

Ao: Exmo. Deprtado Estadual
Sr. Jamir Malihi

Cumprimentoo  cordialmente,  venho  pelo  presente   solicitar  que  seja  esfudada  a
possibilidade de intervir junto ao Govemo do Estedo do Espirito Santo, na pessoa do
Govemador do Estado, para que haja implantapao de urn sisterm de canalizapto da isun
da represa de Alto Liberdade ate o reservat6rio do SAAE em Sao Pedro,  interior de
hharilindiaAIS.
0 reservat6rio do  SAAE 6 a principal fonte de abasteeimento de agua da cidade de
Marilindia. Nos periodos de seca os moradores enfrentam problemas com racionameuto
e falta d'agun.
A represa de auto Liberdade foi coustruida recentemente e possui uma alta capacidade
de armazenamento de agua devido ao rio que a corta. Dessa forma, a agua que a represa
nao armazena escoa para o Rio Doce,
Diante do apresentado, em none de todos os marilandenses e visando o interesse de
todos, solicito que meu pedido seja estudado e implantado.

Sem mais para o momento, mos colocamos a disposigao.

Atenciosanente,

``._-=-gff=f-_`----
Evandro Vemelho

Presidente

Rua: Luis Catelan, n° 230 -Telefax: (27) 3724-1177
CEP.:  29725-000 -RAarilandia -ES



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESpfRITO SANTO

GABINETE DO DEPUTADO JAMIR  MALINl

DECLARACAO

Declaro para os devidos fins, que o Presidente da Camara Municipal

de  Marilandia/ES,  Senhor  Evandro  Vermelho  esteve     presente  no

Gabinete  do  Deputado  Estadual  Jamir  Malini,  nesta  data,  para

tratar de assuntos de interesse do Municfpio de Marilandia-ES.

Vit6ria, 08 de Agosto de 2017.

arcela Rodrigues Sant'Ana
Chefe de Gabinete

Av. Am6rico Buaiz, 205, Gabinete 806 -Enseada do Sua -Vit6ria -ES -CEP 29.050-950
Telefones (027) 3382-3611  / 3382-3612 -Email:  cacaulorenzoni@hotmail.com


