
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

CAPITAL ESTADUAL DA PESQUISA DO CAFÉ CONILON 
Biênio 2017/2018 

RELATÓRIO COMBUSTÍVEL 
NOVEMBRO DE 2018 

NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 
603 

NOME DO SOLICIT ANTE: 
PAULO COSTA 

Nome e Placa do Veículo: COBALT - ODJ -7815 

Especificação do Combustível: Gasolina 

Quantidade de Litros: 20 Litros 

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 162 km 

Data da Atividade: 23 a 29 de novembro de 2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Dia 23/11/2018 - 09:00 horas (saída)/ 15:20 horas (chegada) 
55.713 (km/saída) - 55.742 (km/chegada) 
29 km rodados 
Estive na comunidade do Córrego Seco verificando a situação da estrada (serra) que da 
acesso aos moradores da comunidade que necessita de melhoria e cascalhamento 
urgente, encaminhei o pedido da reivindicação a Prefeitura Municipal de Marilândia 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

Dia 26/11/2018 - 09:30 horas (saída)/ 11:50 horas (chegada) 
55.785 (km/saída) - 55.801 (km/chegada) 
16 km rodados 
Estive na comunidade de Alto Liberdade verificando a situação da obra parada do 
calçamento, onde encaminhei a Prefeitura Municipal pedido de informação sobre a 
paralização. 

Dia 27/11/2018 -12:00 horas (saída)/ 14:40 horas (chegada) 
55.849 (km/saída) - 55.874 (km/chegada) 
25 km rodados 
Estive na comunidade de Seis Horas, verificando a conservação das estradas vicinais e 
a necessidade de melhorias das mesmas, e mais aberturas de caixas secas para evitar o 
escoamento de lama. 

Dia 28/11/2018 - 08:00 horas (saída)/ 14:00 horas (chegada) 
55.956 (km/saída) - 55.998 (km/chegada) 
42 km rodados 
Estive na comunidade do Córrego Ventania verificando a situação da ponte que da 
acesso a comunidade, que encontra-se em situação precária. Encaminhei a Prefeitura 
Municipal uma indicação para que seja construída uma nova pote. Verifiquei ainda a 
situação do bueiro construí do na comunidade de Joaquim Távora, que dá acesso a 
propriedade do Sr. Sido Gatti, onde pude observar que a mesma necessita de melhorias. 
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Dia 29/11/2018 - 08:30 horas (saída)/ 10:45 horas (chegada) 
56.000 (km/saída) - 56.023 (km/chegada) 
23 km rodados 
Estive na comunidade de Sapucaia visitando a unidade de saúde, debatendo a demanda 
de consultas oferecidas e a situação da conservação do postinho. Verifiquei também a 
limpeza que estava sendo feito ao lado da unidade de saúde e em frente à Prefeitura. 
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