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RELATÓRIO 
 

Prestação de Contas do PDDE da Escola Municipal Helena Witoslawski, referente 
ao ano 2012, foi de R$ 2.828,74 (Dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e 
quatro centavos), no qual foi reprogramado para o ano de 2013 juntando-se a verba de 
R$ 3.725,35 (Três mil e setecentos  e vinte cinco reais e trinta e cinco centavos ) ficando 
num total de R$ 6.554,09 (Seis mil, quinhentos e cinqüenta e quatro  reais e nove 
centavos ). Até a presente data foi gasto a verba reprogramada de R$ 2.828,74 (Dois 
mil,oitocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos). 

Foi aplicado (capital) R$ 1.691,82 (Um mil, seiscentos e noventa e um reais e 
oitenta e dois centavos) em um balcão de cozinha medindo 325 x 90 x 55, na TECNO 
MÓVEIS. 
 Foi aplicado (custeio) R$ 1.136,92 (Um mil, cento e trinta e seis reais e noventa e 
dois centavos) em materiais de expediente, DISTRIBUIDORA E PAPELARIA CASA DO 
CADERNO LTDA ME. 5 caixas de giz colorido, 10 caixas de giz branco, 50 unidades 
canetas azuis, 50 unidades de canetas vermelhas, 20 unidades de canetas pretas, 1 caixa 
de lápis preto 2 bic, 10 cola  quente bastão grosso, 10 fitas adesivas 3M Durex 12x50 
500, 3 corretivo liquido BIC 18ml base água, 1 caixa de grampo bacchi 26/6 galvanizado 
c/500, 1 caixa clips ICL galvanizado 3/0 caixa com 5000, 6 caixas de lápis de cor 
Multicolor 12 cores, 4 marca texto Pilot Lumicolor Amarelo, 4 marca texto Pilot Lumicolor 
Rosa, 4 marca texto Pilot Lumicolor Verde,  1 cola bastão 20 gr scotch, 1 cola bastão Pritt 
20g Henkel, 10 caixa papel A4 75gr Rino 500 folhas. 7 cadernos universitário 01M CD 
Tilibra 2013 Mais+, 70 caderno brochura 48 folhas tilbra, 40 caderno quadriculado 40 
folhas Tilibra, 20 caderno de caligrafia, 500 folhas de papel A4 Super 90gr, 20 folhas de 
papel Canson, 10 envelopes Graft,  4 pastas polibrás ofício, 1 pasta catálago, 200 folhas 
de papel chamequinho verde, 100 folhas de chamequinho azul, 100 folhas de papel 
chamequinho rosa,  4 pastas oficio verde, 10 canetas hidrográfica Pilot Color, 1 cartucho 
HP 21 Master Print, 1 cartucho HP 95, 1 toner HP CE285A Master Print, 100 unidades de 
envelope plástico A4, 12 fitas crepes 3M, 4 fita dupla face 3M, 1 bobina de papel graft 10 
kilos, confecção de carimbos, papel carmim cores, 50 folhas de EVA, 12 gliter ouro, 1 
calculadora Procalc PC083, 1 caixa de Prendedor de Papel Binder  clips, 4 pastas oficio 
Polibras verde, 1 cartucho HP máster print, 10 cola quente bastão grosso. 
 

 
Almirante Tamandaré, 20 de agosto de 2013. 

  
Dirlene Rita Culpi Meguer 

Diretora 
Port.nº 549/12/12/2001 
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