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CAMARA  MUNICIPAL  DE  MARILANDIA
ESTADO DO ESpiRITO SANTO

Rua  Luis Catelan,  n° 230 -Telefax:  (27)  3724-1177
CEP -29725-000 -Marilandia -ES

Bienio 2017/2018

(LEI  832\2009)

NOME  DO  SOLICITANTE: NUMERO  DA REQUISIQAO:

Adilson  Reggiani 245

Veiculo:  GOLf   ano 2008 Placa  do Veiculo:  MSB 9104

Combustivel:  GASOLINA COMUM

Quantidade 60  LITROS

Kin  percorrido 457.9  kin

Data de abastecimento 04 de setembro de 2017.

Data  da atividade:  ENTRE OS  DIAS  04 A  11   A SERVICO  DO  PODER  LEGISLATIVO

RELATORIO

Tendo feito urn abastecimento no primeiro dia do mss de setembro,  com a quantidade

acima mencionado fui  a Colatina por duas vezes seguida entre o hospital sao jose e a

secretaria de saude de Colatina solucionar pendencias de liberagao de vagas para

cirurgia pois ate entao nada ficou resolvido por parte de nosso municipio duas

pacientes com a mesma situaeao e por tres vezes perdeu o direito de ser operada urn

descaso alem do  limite  .neste dia  percorri  112.6  kin

Entre os   dias 4 e 5 fiz algumas visitas em  algumas ruas onde o caminhao nao entra

para recolher o lixo e sugeri  ao secretario que nos de  uma solueao  ,ainda atendendo a

pedidos da  comunidade visitei  o  centro comunitario do  conjunto  habitacional  sugerindo

algumas mudangas onde podera ser usado nos momentos festejos da igreja cat6lica e

em  atendimento aos municipes visitei  a pizzaria center onde esta sendo solicitado urn

quebra mola entre os dois dias mencionados percorri 88 kin diante das visitas feitas e

demais no centro da cidade.  No dia 07 apesar de ser feriado fui prestigiar os

momentos festejos em nossa cidade percorrendo 8 kin.

Na sexta feira dia 08 acompanhei  uma  paciente com  principios de  infarto na cidade de

Colatina e o objetivo maior que com tudo estamos   carente destes profissionais

colocando em  risco a vida dos  necessitados o nosso municipio nao disponibiliza de

nenhum  profissional  nesta area para fazer urn risco cirdrgico com  urgencia sendo

percorrido  neste  ulnico dia  86  kin.

Nesta  segunda dia  11  fui a cidade de  Linhares buscar resultado das consultas de

urologia que serao disponibilizado a  minha pessoa para atendimento ao nosso povo

onde serao na totalidade de cinco mensal desta forma percorri  neste dia  163.3km

dando por encerado este relat6rio.
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