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Relatório do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/2013 

Nossa Escola recebeu no mês de abril de 2013, o valor de R$ 5.780,00 

(cinco mil, setecentos e oitenta reais), que foram somados com o valor de R$ 

485,77, (quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos)que foi 

reprogramado do ano de 2012, totalizando assim o valor de R$ 6.265,77 (seis 

mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)  referentes ao 

Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE onde junto com o Conselho 

Escolar e APMF, foram adquiridos os seguintes materiais: armários multiuso na 

Loja Estrela Eletromóveis Ltda. CNPJ 08.282.181/0002-89, no valor de R$ 

320,00 (trezentos e vinte reais). Materiais de expediente na Loja Foto e 

Papelaria Kallel CNPJ: 0.534.2355/0001-82, no valor de R$ 534,85 (quinhentos 

e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Materiais de papelaria na 

Loja Papelaria e Informática Blitz, CNPJ:05.624.086/0002-28, no valor de R$ 

203,80 (duzentos e três reais e oitenta centavos). Conserto de guilhotina na 

Empresa Daltec New Distribuidora Ltda. CNPJ07.763.315/0001-30, no valor de 

R$ 95,00 (noventa e cinco reais), e compra de uma guilhotina nova para corte 

preciso de 10 folhas no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), também na 

Empresa Daltec New Distribuidora Ltda. Compra de uma impressora 

multifuncional Samsung SCX 4521L, na Empresa Guilardi & Guilardi Ltda. 

CNPJ:02.966.069/0001-08, no valor de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos 

reais). Compra de estantes de aço e cestos para livros na Loja Eletro móveis 

Ideal Ltda. CNPJ: 04.547.802/0001-77, no valor de R$ 204,00 (duzentos e 

quatro reais).  

No referido extrato consta o valor de R$ 13.521,03 (treze mil, quinhentos 

e vinte e um reais e três centavos), porém R$ 10.000,00 é do Programa Escola 

Acessível e R$ 3.521,03 (três mil, quinhentos e vinte e um reais e três 

centavos) são do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE. Sendo o que se 

apresenta no momento, encerro eu Daniele Purkot, este relatório que tem 

parecer favorável pelo Conselho Escolar de nosso estabelecimento de ensino.             

Atenciosamente, 

Daniele Purkot 


