
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: 
619 

NOME DO SOLICIT ANTE: 
PAULO COSTA 

Nome e Placa do Veículo: COBALT - ODJ - 7815 

Especificação do Combustível: Gasolina 

Quantidade de Litros: 36 Litros 

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 224 km 

Data da Atividade: 14/12/2018 e 20/12/2018 

RELATORIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Dia 14/12/2018 -15:00 horas (saída)/ 17:20 horas (chegada) 
56.567(km/saída) - 56.595 (km/chegada) 
26 km rodados 
Estive visitando a comunidade do Patrimônio do Radio Verificando a situação da 
limpeza da rua devido o escoamento de lama, encaminhei o pedido a Prefeitura 
Municipal que seja tomada as providencias toma as providencia reabrindo caixas secas 
para evitar o escoamento. 

Dia 17/12/2018 - 08:00 horas (saída)1 14:50 horas (chegada) 
57.003 (km/saída) - 57.060 (km/chegada) 
57 km rodados 
Estive em Colatina no escritório do deputado Josias Da vitória, tratando assunto do 
protocolo de reivindicações de pedido do interesse das associações do nosso município. 

Dia 18/12/2018 - 09:00 horas ( Saída)1 13:00 horas ( chegada) 
57.071 ( km/saída) - 57.110 (km 1 chegada) 
39 km rodados 
Estive Comunidade do córrego Dandas em Patromor verificando a situação do bueiro 
construí do pela Prefeitura Municipal de Marilandia 

Dia 17/12/2018 - 12:00 horas (saída)1 16:00 horas ( chegada) 
57.118 ( km 1 saída) - 57.159 (km Ichegada ) 
41 km rodados. 
Estive em reunião novamente com alguns agricultores no Córrego Ventania, ajudando 
na formalização de uma associação e assuntos de interesse da comunidade. 

Dia 19/12/2018 - 14:00 horas (saída)1 16:20 horas ( chegada) 
57.165 (km/saída) - 57.175 (km/chegada) 
10 km rodados. 
Estive na comunidade de santo Hilário verificando a situação precária da foça de esgoto 
de uso da escola, encaminhei o pedido a prefeitura Municipal de Marilandia que toma 
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as providências urgentes. 
Dia 19/12/2018 - 07:00 horas (saída)/ 12:00 horas (chegada) 
57.178 (km de saída) 57.218 (km chegada) 
40 km rodados 
Estive em visita a comunidade de alegria verificando a situação da complementação do 
calçamento em frente a igreja, também estive na comunidade de Córrego Brejal 
verificando a necessidade de instalação de novas lixeiras, encaminhei o pedido a 
prefeitura Municipal de Marilandia. 

Dia 20/12/2018 - as 08:00 horas (saída)/ 10:20 horas (chegada) 
57.224 (km saída) 57.255 (km chegada) 
31 km rodados 
Estive na comunidade do Córrego Pastinho, verificando a situação da ponte que do 
acesso a comunidade a qual necessita de melhoria urgente. 
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