
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

CAPITAL ESTADUAL DA PESQUISA DO CAFÉ CONILON 
8iênio 2017 / 2018 

RELATÓRIO COMBUSTÍVEL 

ADILSON REGGIANI 
590 

NOME DO SOLICIT ANTE: NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 

Nome e Placa do Veículo: 
Vw golf ano 2008 
Especificação do Combustível: 
gasolina 
Quantidade de Litros: 
55 
Quilometragem Percorrida (em sua totalidade): 
462 km 
Data da Atividade: 
Entre07 a14 de novembro de 2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Sendo atendido por esta egrégia casa de leis sob. requisição n. 590 com a quantidade de 
55 litros de gasolina adquirido pela lei municipal 832/2009, sendo utilizado a serviço do 
poder legislativo para os devidos fins. No dia 07 de novembro abasteci meu veiculo já 
cadastrado no sistema do controle interno desta casa com a quantidade descrita acima 
com a kilometragem20 1477 onde fui a cidade de Colatina no dia 08 do citado mês 
tendo saído as 8 hs estando de retorno as 16 hs na companhia de moradores da 
comunidade de bonissenha na pessoa do SI' Eugenio monfradine e Ronaldo buker em 
reunião com representantes da Samarco buscando seus direitos devido a tragédia 
causada ao rio doce onde foquei na tese de fornecimento de água de boa qualidade a 
aquela comunidade saindo de marilandia.com este objetivo percorri 68 km alterando 
para 201545 .na sexta feira dia 09 sai as 06 horas com destino a capital de vitoria na 
companhia de representantes da comunidade do córrego do macaco na pessoa do SI' 
Ailton mineiro com reunião agendada na acelomitral onde os associados pretendem 
adquirir em parceria com a prefeitura um material de nome scoria para viabilizar a pista 
que da acesso a toda comunidade que tem trazido transtorno em época de chuva e esse 
material fornecido pela vale do rio doce tem resolvido vários problemas nesse sentido 
tendo retornado no mesmo dia chegando por volta das 20 hs com a quilometragem 
201837.ainda com o mesmo abastecimento no dia 12 as 10 hs fui a cidade de são 
domingos do norte,com agenda marcada com a eis secretaria de saúde senhora merinha 
gasparone compani buscar informações do sim noroeste onde a mesma investiu na 
própria cidade as elaborações de exames dando a sociedade menos transtornos entre o ir 
e vir a cidades distantes para esta finalidade tendo saído com a kilometragern citada a 
cima estando de retorno as 17 hs do mesmo dia ate a câmara com a kilometragem final 
201939. 
Marilandia14 de novembro de 2018. 
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