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Biênio 2017/2018 

15-05-1980 

(LEr 832\2009) 
NOME DO SOLlCITANTE: NÚMERO DA REQUISiÇÃO: 

Adilson Reggiani 298 

Veículo: GoLf ano 2008 Placa do Veículo: MSB 9104 

Combustível: GASOLINA COMUM 

Quantidade 

50 LITROS 

Km percorrido 386 km 

Data de abastecimento 07 de novembro de 2017. 

Data da atividade: ENTRE OS DIAS 07 a 13 SERViÇO DO PODER LEGISLATIVO 

RELATORIO 

Na terça feira dia 07 fiz um abastecimento de 50 litros de gasolina em meu veiculo já 

cadastrado no setor interno. 

Permanecendo em meu domicilio no dia do abastecimento ,fui na comunidade de 

sapucaia a pedido do ex vereador Américo da silva Moraes atender alguns moradores 

e ouvir suas necessidades onde o município deixa a desejar inclusive na área da 

saúde. neste trajeto percorri 36 km. 
No dia 10 fui a capital de vitória como costa em anexo comprovantes de pedágios, 

com agenda marcada com sr João 

no hospital da uvv de vila velha buscar atendimento em mais vagas na área de 
otorrino as pessoas da terceira idade com problemas de audição. Onde fui informado 

que sera atendido em mais vagas ao nosso município, com este objetivo percorri 

349,8 km desta forma encerro este relato tendo a certeza que enquanto representante 
do povo jamais irei abandonar-Ios. 

Marilândia 13 novembro de 2017 
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Vereador 
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