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NOME DO SOLlCITANTE: NÚMERO DA REQUISiÇÃO: 
Adilson Reggiani 229 

Veículo: GoLf ano 2008 Placa do Veículo: MSB 9104 

Combustível: GASOLINA COMUM 

Quantidade 50 LITROS 

Km percorrido 396.3 km 

Data de abastecimento 17 DE Agosto de 2017. 

Data da atividade: ENTRE OS DIAS 17 A 25 A SERViÇO DO PODER LEGISLATIVO 

RELATORIO 

Venho através deste fazer um breve relato de meu gasto de combustível adquirido por 

lei a serviço do poder legislativo. 

Tendo feito o abastecimento no dia 17 de agosto, fui a cidade de Colatina na 

companhia de duas pacientes que pela terceira vez foi adiada sua cirurgia, vindo a 

solicitar da secretaria de saúde local providencias. no dia seguinte ,fui na comunidade 

de são Rafael de cima acompanhar o serviço de estradas rurais onde me deparei com 

a maquina quebrada ,so sendo possível seu retorno em 24 do citado mês ,e devido as 

chuvas na região percorri no mesmo dia por vários distritos todos com as mesmas 

situações zelar das estradas vicinais e levei ao conhecimento do secretario que esta 

tomando as providencias. 

entre os dois dias percorri 132.3 km.de retorno as atividades na segunda feira dia 21 
na companhia de dois colegas vereadores visitei as comunidades de patromor de 

baixo,liberdade,rua espirito santo sapucaia,santa rosa. objetivo era ouvir as demandas 

da sociedade para que seja incluída emendas no ppa e loa que esta por tramitar nesta 

casa para que possamos atender parte das solicitações.que estas visitas durou dois 
dias e percorri 175,7 km. 

Na data de 25 de agosto percorri 88.5 km visitando a família nicolini na comunidade de 

taquaruçu onde sendo esta representante das demais sugeriu suas necessidades na 

reforma e mudança da estrutura da quadra visitei ainda a obra em patromor de baixo 

sendo esta uma unidade de saúde. nada mais a relatar declaro encerrado estando 

ciente de ser de utilidade publica todo serviço prestado. 

vereador 


