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NOME DO SOLlCITANTE: NUMERO DA REQUISIÇAO: 
Adilson Reggiani 216 

Veículo: GoLf ano 2008 Placa do Veículo: MSB 9104 

Combustível: GASOLINA COMUM 

Quantidade 60LlTROS 

Km percorrid0461.5 

Data de abastecimento:01DE Agostode 2017. 

Data da atividade: ENTRE OS DIAS 04A 08 A SERViÇO DO PODER LEGISLA TIVO 

RELATORIO 

Na terça feira dia 01 de agosto de 2017 fiz um abastecimento ,quando colidi com meu 

veiculo levando- o para oficina retornando as atividades no dia 05 onde atendi uma 

reinvindicação dos moradores do córrego jequitibá com a família Bertold fiscalizar 

sobre as péssimas condições das estradas, levando ao conhecimento do secretario 

Jovander comércio que alegou as maquinas estarem todas danificadas.nessa visita 

percorri 63 km. 
Na segunda feira, participei de uma reunião em Colatina com o gerente do hospital 
unesc sr Ferdinando tratando de assunto de cirurgias agendadas e não cumpridas no 

hospital são José onde temos o adiamento por três vezes de duas pacientes estando 

no conhecimento da secretaria de saúde.ainda com o mesmo objetivo fui alinhares 

receber pessoalmente beneficio de descontos em exames particulares em parceria 
com a multiscan e a noite participei da sessão com a presença do ex governador 

Renato Casagrande, com tudo somente na segunda percorri 268km. 
Nesta terça percorri 82 km percorrendo pelo patrimônio do radio verificar sobre um mal 
funcionamento dos aparelhos de aferimento de pressão sendo que as pessoas estão 

buscando casa de eis funcionários para se sentir mais confiante .declaro ainda que no 

retorno passei por córrego seco visitando o sr ninim gava onde me passou as 

demandas daquele córrego referindo-se a estrada de chão .diante do bom trabalho em 

atendimento aos nossos munícipes sendo estes de utilidade publica declaro encerrado 

este relato percorrendo em um montante citado . 


