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ESTADO DO EspíRITO SANTO 

Biênio 2017/2018 

RELATÓRIO DE COMBUSTÍVEL 
NOVEMBRO DE 2017 
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REQUISIÇÃO: 
299 

Nome e Placa do Veículo: TOYO'1'A CO.KOLA OlJ'1' - 1815 

Especificação do Combustível: Gasolina 

Quantidade de Litros: 45 Litros 

Quilometragem Percorrida (por Atividade): 87 km e 323 km 

Data do Abastecimento: 08/11/2017 

Data da Atividade: 08 e 09/11/2017 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Dia 8, estive no CRE em Colatina com a Diretora Ana Malacarne, para tratar sobre 
assuntos pertinentes a saúde de nossa cidade, no tocante de aumentar a cota de ofertas 
de consultas de especialidades. No mesmo dia estive visitando as Associações de 
Produtores da Cachoeira e Seis Horas onde temos pleito junto a parlamentares de 
investimentos para estas Associações. 

• Dia 9, estive em Vitória na Secretaria de Estado de Cultura para protocolar ofício 
requerendo recursos para fomento do resgate da Cultura Italiana e de Imigrantes de 
nossa cidade, também estive na SESPORT para prestigiar evento a convite do 
Secretário de Esportes Roberto Carneiro, com a presença de Prefeitos Municipais, 
Deputados, Governador do Estado e atletas. 
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GOVERNO DO ESTADO , 
DO ESPIRtTO SANTO 
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A Secretaria de Estado de Esportes e lazer convida todos 
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Escolares e paratletas, para junto com seus familiares, 
receberem das mãos do governador Paulo Hartung, as 
passagens aéreas e os kits atleta, para as etapas nacionais 

... _ . ... &.. ..... •... --.... '.... _ t· '" _ •. ao Jogos aa Juventuae - em t1rasma •. Ut e ~araumplaaas 
Escolares .2017 - em São Paulo. 
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