
Feirasol teve saldo de R$ 144,76
Prefeitura e Associação Pró-Cultura finalizaram prestação de contas do evento, que não teve ingresso
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Feirasol contou com bom público e número de expositores, que fizeram do evento um sucesso

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

BALANÇO EM RESUMO

IMPOSTO DE RENDA

Prefeitura lança campanha
“Declare amor e renda um futuro”

NO AZUL

14ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2018V ALE DO SOL

· CORREÇÃO
Diferente do que foi divul-
gado na edição de terça-
feira, a composição da nova 
Mesa Diretora da Câmara de 
Vale do Sol não é totalmente 
do Partido Progressista (PP). 
O segundo secretário, Ale-
xandre da Mota, é do PTB. 
A votação ocorreu no fim 
da tarde de segunda-feira, 
com eleição unânime. O 
presidente é José Valtair 
dos Santos, tendo como vi-
ce-presidente  Vanderlei Air-
ton Martin. Para completar, 
o 1º secretário ficou Leonir 
Scherer e o 2º secretário é 
Alexandre da Mota (PTB). 

· COMUNICADO
Os produtores das locali-
dades de Campos do Vale, 
Linha Emília e Faxinal de 
Dentro, que necessitam 
de serviço de escavadeira 
hidráulica (draga), devem 
realizar o pré-protocolo até 
hoje, dia 21 de dezembro. 

AGENDA

Ainda dá tempo de adicio-
nar uma atividade na lista de 
boas ações deste Natal. Até 
dia 28 de dezembro é possível 
realizar a doação de 6% do 
Imposto de Renda (IR) Pessoa 
Física para entidades assisten-
ciais de Vale do Sol, por meio 
de depósito no Fundo do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(Fundica). O valor será resti-
tuído após a declaração do IR, 
no próximo ano. 

A ação é estimulada pela 

Repasse Prefeitura - R$130 mil
Receita Ass. Pró-Cultura -                                   
R$ 65.530,00
Estande da SDR/RS - R$ 8 mil
Patrocínio Banrisul -  R$8 mil
TOTAL                       R$ 211.530,00

DESPESAS               R$ 211.385,24

SALDO DA FEIRASOL 2018
                                            R$ 144,76

A Feirasol 2018, que trans-
correu de 8 a 11 de novembro, 
na Sociedade Cultural e Es-
portiva Trombudo, dentro dos 
festejos alusivos aos 26 anos de 
emancipação de Vale do Sol, 
teve saldo financeiro positivo 
de R$ 144,76, após serem con-
tabilizadas todas as receitas e 
pagas as despesas decorrentes 
do evento, que chegou na sé-
tima edição e reuniu cerca de 
30 mil pessoas. Na tarde da úl-
tima segunda-feira, o balanço 
foi apresentado pela comissão 
organizadora ao Legislativo. 

“Como não cobramos in-
gresso, a ideia sempre foi pa-
gar as despesas que estavam 
programadas, mais algumas 
que iriam aparecer. Dentro da-
quilo que estava planejado não 
tivemos muitos gastos de últi-
ma hora, apenas a quantidade 
de climatizadores, devido ao 
calor intenso”, frisou o pre-
sidente da feira, Claudeomir 
Karnopp. Ele, que também é 
secretário de Finanças do mu-
nicípio, frisou que como havia 
uma planilha de custos bem 
desenvolvida, “tivemos tempo 
de conversar com patrocina-
dores e trazer o máximo de 
expositores possível, de forma 
que cada despesa tivesse uma 
receita correspondente”, des-
tacou, equilibrando a balança 
e reforçando que na avaliação 
da Administração Municipal e 
Associação Pró-Cultura, orga-
nizadoras da Feirasol, o evento 

foi sucesso. Das despesas, o 
maior vulto foi a locação da es-
trutura de lonões e pirâmides, 
o equivalente a R$ 79.770,00; 
seguido da contratação dos 
shows e bandas, superando 
R$ 40 mil.

campanha “Declare amor e 
renda um futuro”, lançada 
pela Prefeitura de Vale do Sol 
nesta semana. A presidente 
do Comdica, Salete Faber, 
comenta sobre a importância 
das pessoas destinarem parte 
do imposto para o Fundica. 
“Seu imposto de renda pode 
fazer toda a diferença na vida 
de crianças e adolescentes, 
por isso, contamos com a sua 
ajuda”, complementa.

Para o secretário de Finan-
ças, Claudeomir Karnopp, a 
doação é uma forma de ga-
rantir que os recursos perma-
neçam na cidade e possam ser 
aplicados logo. “Quando não 
é doado, o valor acaba indo 
para Brasília, sendo que pode-
ria ficar aqui no município”, 
explica. Ele observa, ainda, 
que se a doação não for reali-
zada até o fim de dezembro, 
fica limitada a 3% do valor.

 Karnopp esclarece que os 
6% do IR doados para entida-
des são devolvidos ao contri-
buinte, junto da restituição do 
imposto. “Se a pessoa doar R$ 
500 e tiver uma restituição de 
R$ 1 mil, receberá R$ 1,5 mil, 
sendo que o valor ainda será 
corrigido. Isso é até mesmo 
uma forma de investimento”, 
exemplifica. Além disso, o Se-
cretário lembra que, em casos 

em que o contribuinte tiver 
que pagar Imposto de Renda, 
terá o valor doado descontado 
do total.

Dados para depósito: Ban-
co do Brasil; Agência: 4367-2; 
Conta: 8372-0. 

COMO PROCEDER
| Converse com seu conta-

dor sobre a ideia de realizar a 
doação. Faça uma simulação 
para saber qual valor você 
pode doar, com base nos seus 
rendimentos e gastos anuais. 

| O valor referente a 6% do 
IR deve ser depositado até 28 
de dezembro na conta do Fun-
do do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Fundica).  

|Com o comprovante do 
depósito em mãos, faça con-
tato com o Comdica pelo tele-
fone (51) 99726 0423 ou e-mail 
saletefaber@hotmail.com e 
solicite o comprovante para 
dedução do valor na declara-
ção do Imposto de Renda. 

|Informe o depósito junto 
da declaração do IR. O valor 
será reembolsado junto da 
restituição do imposto. 

|O benefício fiscal é válido 
somente para quem fizer a 
Declaração Completa do IR, 
não sendo válida, portanto, 
para quem utiliza a forma 
Simplificada de Declaração.


