
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

8iênio 2017/2018 

RELATÓRIO COMBUSTÍVEL 
JULHO 2018 

NOME DO SOLICIT ANTE: 
JOCIMAR RODRIGUES SANTANA 

NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 
498 

Nome e Placa do Veículo: TOYOTA COROLLA ODT-1815 

Especificação do Combustível: Gasolina 

Quantidade de Litros: 40 Litros 

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 363 Km 

Data da Atividade: 17 e 19/07/2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Dia 17, estive em Patrão Mor, interior de Marilândia, participando da ordem de 
serviço para reforma da Escola daquela comunidade. 

• Dia 19, estive em Vitória no Palácio da Fonte Grande para participar de uma reunião 
com o subsecretário Casa Civil, Giuliano Nader e o secretario da SEDURB, Marcelo 
Oliveira. Estive na SESPORT para obter informações a respeito de assinatura de 
convenio de construção de alambrado do campo de Santana. 
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Marilândia-ES, 20 de julho de 2018. 

OFíCIO 221/2018 

Ao: Secretário de Estado/Chefe de Gabinete 

lIustríssimo Senhor Paulo Roberto Ferrelra 

Assunto: Solicitação de uma ambulância semi UTI para atender as necessidades do municfpio 

de Marilândia/ES. 

lIustríssimo Senhor Secretário, 

Sirvo-me do presente para solicitar uma ambulância semi UTI para atender as 

demandas de saúde do municfpio de Marilândia/ES. 

Marilândia tem aproximadamente 12.602 habitantes, conforme estimado pelo IBGE 

para o ano de 2017, que recebem atendimento da saúde através de várias unidades de 

atendimento localizadas tanto na sede como no interior. Na sede, contamos com 01 Pronto 

Atendimento com funcionamento 24 horas, inclusive feriados e finais de semana e 01 Unidade 

de Saúde da Família que trabalha no atendimento à saúde primária. No interior, onde vivem 

51% da população, o munidpio conta com 03 Unidade de Saúde localizadas no Distrito de 

Sapucaia, na comunidade de Patrimônio do Rádio e de Patrão-Mór que funcionam 

diariamente. 

A demanda por serviços de saúde é sempre muito elevada, principalmente no que diz 

respeito à remoção de pacientes, acamados e acidentados, que precisam ser conduzidos para 



a sede do município ou para municípios vizinhos como Colatina, Unhares e Vitória para 

receberem atendimento em áreas específicas da saúde. 

Hoje nosso município dispõe de ambulâncias que apresentam grande desgaste 

devido aos vários anos de uso, necessitando de reparos constantemente, prejudicando assim o 

atendimento ao cidadão. 

A aquisição de um novo veículo garantirá o atendimento às ocorrências e o translado 

dos usuários atendidos no PA, principalmente em casos de urgência e emergência, que são 

encaminhados para outros municípios, uma vez que Marilândia não possui um hospital. 

Salientamos que a ambulância proporcionará acesso e qualidade aos serviços e 

humanização no atendimento à população. Com esse novo veiculo a Secretaria Municipal de 

Saúde poderá atender as demandas com mais eficiência e segurança, diminuído os riscos e 

dando condições mais dignas aos que utilizam o serviço municipal de saúde. 

Certos de vosso atendimento elevamos nossos mais sinceros cumprimentos de 

estima e admiração. 

Atenciosamente, 
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i/ Vereador 
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GOVERNO DO ESTADO DO EspíRITO SANTO 
SECRETARIA DA CASA CIVIL 

Atesto, para os devidos fins, que a Vereador Jocimar Rodrigues 
Santana, compareceu para uma agenda na Secretaria da Casa Civil 
do Estado do Espirito Santo, no dia 19 de julho de 2018, para tratar 
de assuntos referentes ao munícipio de Marilândia/ES. 
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Secretário de Estado da ecretaria da Casa Civil - respondendo 
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