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RELATORIO COMBUSTIVEI. 
. . 

NOML DO SOLICITA TI:: 
Paulo ('ostll 

~ l ' \1 U< I) t\ 
RI':()l :ISI(')\(): 

~~-4 
Nome e Placa do Veículo: 

1_S'obalt OQ,L 7815 
l.spcci ficacão do Combustível: 
(;(j~ol ina 
Ouant i dadc de I. i tros: -4 I I i tros 
()uilol1lelragem Percorrida (por ~lli\ idade): 

,36 k!ll,]3 k m, 11 krn, 32 krn, 10 kIlL]~ k m, 27 k m. 
I Data da Atividade: 20 de Setembro a 27 de setembro de 2018 
I 

RLLATÓRIO DAS ATIVII)ADLS DLSLl'\VOI.\'II)_I\S: 

-Isli\e 11,1 comunidade do Ihe.i~1i verificando ~l pedido lk mor.ulorc-. sobre 
u situação da I i mpcza em redor da escola c do posto de SélLldc. 
- Visitei a comunidade de PmrDIl10r OU\ indo os moradores que rei\ indica o 
funcionamento da nox a unidade de saúde da comunidade. 
- lstivc na comunidade ele Liberdade ,I pedido dos moradores que 
reivindica que sejam tornadas as providêncius sobre (l obra do calçamento 
das ruas. 
- Percorri as estradas vicinais n:1S comunidades de Paixúo. (i01'1l1dIH) c 
Pa-tinho \ cri ficando o COllSl'J'\ ll(,_'~l() d~l mcsmu. 

. - l.siivc nu comunidade de Sào M~ll'COS u pedido dos moradores que 
reivindica reforma ela quadra ele esporte e mclhoria no calçamento ao 
redor. 
- Percorri as comunidades de Aparecida. Silo José L' S,IO \1iguel c 
IUlllido!"ll OU\ indo os morudorc-, lIUL' rL'i\ indica mclhori.i IlU .itcudimcruo 
.unbul.uorial nos ,Igellllcllllentos lk con-ultus e mclhori.: em éd~LlllS !')(llllU\ 
mais estradas vicinais c mais aberturas de caixas SL'C;IS, 
- l.si i , e \ isiiando a comunidade ele Limoeiro c Seis l loras a pedido dos 
moradores que reivindica que seja estaladas lixeiras em alguns pontos ndS 
cornun idades. 
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