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Em reunião real izada nesta data,  e com fundamento no disposto do  
art.  11 , da Lei  Municipal  nº 2.393/80, este Con selho Diretor,  em anál ise ao  
pedid o em questão,  del ibera,  por unan imidad e d e votos,  pela aprovação  da 
con cessão de auxí l io financeiro ao estu dante PEDRO IVO DE LIMA, da Escola de 
Educação Especial  Paulista,  na seguinte importância:  R$ 5 .463,22 (cinco mil  
quatrocentos e sessenta e três reai s e vinte e dois centavos) para reembolso  
dos meses de jan eiro a junho, a ser paga em julho de 2021. O respect ivo valor  
corresponde à importância de R$ 4.874,58  (q uatro mil  oitocentos e setenta e  
quatro reais e cinquen ta e oito centavos) ,  relat ivo  às mensal idades dos meses 
de jan eiro a junho, bem como R$ 588,64  (quinhentos e oitenta e oito reais e  
sessenta e quatro centavos),  relat ivo ao serviço d e tran sporte dos meses d e 
maio e junho. A part ir do mês de ju lho o montante de R$ 812,43  (oitocentos e  
doze reais e qu arenta e três centavos) por mês,  relat ivo à men sal idade e R$ 
294,32  (duzentos e noventa e quatro reais e t rinta e d ois centavos) relat ivo ao  
serviço de tran sporte,  ut i lizando recursos da conta de dotação nº 
08.084.3.3.90.18.00 .12.361.0026.2222.03 FAED. Pagamento condicionado à 
entrega mensal  da declaração de frequência  escolar e de prestação do serviço  
de transporte.  
 

São Bernardo  do Campo, 12 de maio de 2021. 
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