
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

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

RELATÓRIO COMBUSTÍVEL 

ADILSON REGGIANI 
608 

NOME DO SOLICIT ANTE: NUMERO DA 
REQUISIÇÃO: 

Nome e Placa do Veículo: 
Vw golf ano 2008 
Especificação do Combustível: 
gasolina 
Quantidade de Litros: 
55 litros 
Quilometragem Percorrida (em sua totalidade): 
463 km 
Data da Atividade: 
Entre03 a06 dezembro de 2018 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
Sendo atendido por esta egrégia casa de leis ,venho fazer meu relato do gasto de 
combustível. 
Na segunda feira dia 03 de dezembro fui a Colatina saindo as 13 horas com agenda 
marcada com o candidato eleito Sr. Renso Vasconcelos expor os problemas que os 
munícipes passam por negligencia na área de saúde podendo ser atendido em nossa 
região onde o mesmo ira construir mais um hospital pra atender a população diante 
disso retomei as 17 horas onde participei da sessão da camara percorrendo 63 km. 
Dia 04 do corrente mês ,fui a cidade de Linhares com representantes da associação de 
são Rafael Sr cloves teçarolo e João botan , reinvidicar junto ao secretario de governo 
onde já estava no evento sobre possíveis investimento em pavimento asfaltico de são 
Pedro de marilandia a são Rafael Linhares.tal solicitação se faz nescessario devido ao 
interesse da comunidade de são Rafael pertencer a marilandia com isso tendo saído as 
07 horas da manha e retomando as 20 horas percorri 265 km.no dia 05 por volta das 16 
horas sai de minha cidade de origem com destino a comunidade de bonissenha atender 
uma reinvidicaçao no abastecimento de água onde continha gosto estranho,sendo assim 
contactei com o saae que tomou as providencias ,ainda com o mesmo abastecimento fui 
a comunidade do patrimônio do radio onde foi trocado parte da iluminação e logo em 
segyuida as mesmas pararam de funcionar alega os moradores da rua que da acesso ao 
campo com isso percorri 135 km.dando por encerrado este relato sendo gasto minha 
cota a serviço do povo. 

Marilândia,06 de dezemb_m_...de_ 20 18. 
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