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RELATÓRIO COMBUSTÍVEL 

ADILSON REGGIANI 
595 

NOME DO SOLICITANTE: NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 

Nome e Placa do Veículo: 
Vw golf ano 2008 
Especificação do Combustível: 
gasolina 
Quantidade de Litros: 
25 litros 
Quilometragem Percorrida (em sua totalidade): 
198 km 
Data da Atividade: 
Entre 15 a 21 de novembro de 2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Sendo atendido por esta egrégia casa de leis sob. requisição n. 595 com a quantidade de 
25 litros de gasolina adquirido pela lei municipal 832/2009, sendo utilizado a serviço do 
poder legislativo para os devidos fins. Abasteci meu veiculo com as descrições acima 
no dia 14 com a km 202.100. No dia 16 as 8 hs da manha na companhia do colega eis 
vereador Silvano Jose Dondoni fui a comunidade do patrimônio do radio onde uma 
citada igreja ao adquirir uma área solicitou a retirada de arvores plantadas as margens 
da rodovia sendo impedida pela nossa atuação devido a não necessidade sendo que as 
mesmas estão em área de app retomei desta atividade as 945hs com a km 202.l90.ainda 
de posse deste beneficio as 11 hs do dia 16 fui a comunidade de patrão-mór de baixo 
verificar o andamento da unidade de saúde e a possibilidade de manter no local duas 
ambulâncias ,estando de retorno as 16.20hs com a km 202.258 . No dia 19 por volta das 
9 hs fui a comunidade de alto liberdade verificar um calçamento meio abandonado 
pelos órgãos públicos onde virou manchete nas mídias.retornando as 11.20 hs com a 
km 202.306 ainda no mesmo dia fui a comunidade de são marcos por volta das 15.30hs 
verificar o abandono da unidade de saúde onde os meliantes estão tentando furtar portas 
e janelas sem que o poder publico interfira com a contratação de vigias,com esta 
finalidade percorri 53 km totalizando em 202.420 km. 

Marilândia, 21 de novembro de 2018. 

~ 
Vereador 
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