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Biênio 2017/2018 
15-05-1980 

(LEI 832\2009) 

NOME DO SOLlCITANTE: NUMERO DA REQUISiÇÃO: 

Adilson Reggiani 201 

Veículo:GoU ano 2008 Placa do Veículo: MSB 9104 

Combustível: GASOLINA COMUM 

Quantidade 55L1TROS 

Km percorrid0426KM 

Data de abastecimento:14DE JUlhode 2017. 

Data da atividade: ENTRE OS DIAS 14 A 20/07 A SERViÇO DO PODER 

LEGISLATIVO 

RELATORIO 

Em atendimentos aos regulamentos desta casa, relato meu gasto de combustível 

sendo de uso a serviço do bem estar de nosso povo que tanto almeja em busca de 

saúde e medicamentos, 

Feito tal abastecimento na sexta feira dia 14 participei de uma solenidade de 

comemoração da faculdade unesc a convite do diretor e governo do estado 

percorrendo neste dia entre o ir e vir 62km. 

Na segunda feira dia 17 participei juntamente com os vereadores Douglas,lvaldo, Suzi 
e Paulo costa de uma agenda com o deputado Paulo folhetoe o vice governador 

RenatoCasagrande em Colatina passando também na secretaria de saúde e unesc 
hospital sendo percorrido 82 km. 

Na terça feira dia 18 fui a cidade de linhares onde busquei a transferência de paciente 

portador de hiv para Colatina pelo mesmo residir nesta cidade na oportunidade retirei 

o coquetel onde o mesmo já estava há três meses sem fazer uso.sendo que já foi 

informado a secretaria de saúde e não foi resolvido antes de que eu o fizesse este 
contato junto a linhares neste dia percorri 156 km 

Na quarta feira dia 19 fui com o referido abastecimento a vitória sendo que a volta 

ficou por minha conta e junto ao DER apresentei fotos das condições de nossa rodovia 

que liga a Colatina onde fui informado que já estavam tapando os buracos ate fazer a 

licitação da mesma que sera no mês de agosto. nada mais encerro este relato 

trabalhando em prol do povo Marilandence. 
Marilândia 20 de julho de 



EC0101 Cone. de Rodovias S/A 
BR-l01 Kn 242 CHPJ:15484093000144 

Sentido: Sul - P4- Serra - 05 
N. Rec:A993EBAD-2891-4312-ABI7··85513281779B 

Operador: c006000764 - 19/07/2017 08:;~9:45 
tstsserte: 01 
DINHEIRO: RS 4,80 


