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NOME DO SOLlCITANTE: NUMERO DA REQUISiÇÃO: 

Adilson Reggiani Jg8 
Veículo:GoU ano 2008 Placa do Veículo: MSB 9104 

Combustível: GASOLINA COMUM 

Quantidade 40LlTROS 

Km percorrido 478KM 

Data de abastecimento:07DE Julho de 2017. 

Data da atividade: ENTRE OS DIAS 07 A 14/07 A SERViÇO DO PODER 

LEGISLATIVO 

RELATORIO 

Diante do atendimento desta casa sobre o requerimento de 40 litros com objetivo de ir a 
vitória quero aqui justificar comprovadamente o citado gasto com esclarecimento ao 
relatório anterior de que ainda existia uma certa quantidade de gasolina no veiculo, mas 
não era o suficiente para as demandas. 
No dia 10 sendo este na segunda feira fui a cidade de alto rio novo na presença do vice 
prefeito conhecer o investimento da secretaria de agricultura sobre o incentivo de 
plantio de uvas naquela região buscando incentivo ao homem do campo para 
diversificar na sua produção melhorando assim a renda familiar. 
Diante das demandas de pessoas com problemas auditivos fui a capital de vitória no 
hospital evangélico como consta no cupom de estacionamento onde fui indicado a ir no 
hospital da uvv em vila velha sendo assim fui muito bem recebido e protocolei uma 
solicitação antiga de demanda do sr Jovino caliman .ainda procurei na secretaria de 
saúde do estado explicação sobre a pouca quantidade de vagas para o município de 
Marilândia para o hospital são José para cirurgia, onde fui informado a procurar a 
secretaria de saúde de Colatina onde me surpreendi ainda mais pois so existem 8 vagas 
mensal e por muitas vezes o paciente já agendado com todos procedimentos prontos 
para cirurgia não consegue devido a falta de investimento do município tendo em vista 
ser pago pelo município certos valores e Marilândia contribui muito pouco pra isso 
tendo gerado vários cancelamentos deixando os pacientes como a senhora Renata em 
mas condições .diante disso fica aqui o meu relato dando ciências de que o meu serviço 
e voltado para o bem social deste povo sofrido sendo que nem sempre e visto por certos 
vereadores que foram eleitos para defenderem nestes momentos de dificuldades visando 
apenas o seu bem estar por ter nascido em berço de ouro. 
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