
                                                                   
 

Estimados pais! 

 

Desde o ano de 2014, a Associação de Pais e Mestres (APM) desenvolve o projeto La Salle 

Educação pelo Esporte e pela Cultura (LASAEEC). Num primeiro momento, ofertou a escolinha de voleibol 

e, este ano, teve início a oficina de teatro. Para 2020, será ampliado o grupo de teatro: oferecendo essa 

oficina aos estudantes do turno da tarde. A ideia é ir aumentando o número de oficinas, gradativamente. 

Além das crianças do Colégio, o projeto atende também as crianças das demais escolas do município 

de Cerro Largo, tornando-o um projeto social, apto a ser cadastrado junto ao Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente (COMDICA) e também a receber recursos, provindos de doação de Imposto de Renda 

(IR). 

Viemos através deste, pedir o apoio de vocês pais que fazem suas declarações de IR no modelo 

completo, para que façam suas doações para esse projeto. Fazendo essa ação, seus filhos poderão ser 

beneficiados. 

Até o dia 31/12/2019, vocês poderão fazer doação de 6% do Imposto devido por meio de depósito na 

conta do COMDICA. Feito o depósito, é necessário que encaminhem uma cópia do comprovante para que o 

COMDICA emita o recibo a ser usado posteriormente na declaração de IR.  

IMPORTANTE: Não repassando a cópia, vocês perdem esse valor. 

 

Seguem dados da conta do COMDICA e contato para enviar a cópia do recibo: 

Banco Banrisul 

Agência 0587 

C/C 04.037045.0-8 

CNPJ 87.612.990/0001-05 

 

Contato para envio da cópia do recibo: 

Opção 1 – deixar cópia na recepção aos cuidados da Prof. Carla Dillenburg 

Opção 2 – Enviar cópia no whatsapp 55 9 8425-6676  (Prof. Carla) 

Opção 3 – Enviar cópia no whatsapp 55 9 9910-8845  (Colégio La Salle Medianeira) 

 

 

Perguntas Frequentes: 

 

1- Tenho imposto a restituir? 

R: Você doar e depois receberá esse valor reajustado. 

 

2- Posso doar para mais de uma instituição? 

R: Sim. Basta escrever sobre a cópia do recibo quais instituições você quer beneficiar e qual o valor a ser 

destinado para cada uma. 

 

3- Posso doar em abril? 

R: Sim, porém o valor é de apenas 3%. É importante que se faça uma estimativa de quanto você terá para 

doar e fazer o depósito antecipado. Dessa forma, em abril, você averigua o valor que ainda pode doar e fazer 

mais uma doação. 

 

4 – Vou pagar mais imposto fazendo doação? 

R: Não. Esse valor é descontado do valor que iria para o governo. O seu valor a pagar continua o mesmo. A 

diferença é que o seu dinheiro ficará em nossa cidade, na nossa escola, beneficiando nossas crianças. Você 

poderá acompanhar de perto onde seu dinheiro está sendo investido. 

 

Na certeza do apoio de todos vocês, agradecemos pela confiança em nosso projeto e por acreditar 

que juntos podemos fazer muito mais pela educação integral de nossos filhos! 

 

Atenciosamente, 

 

PROF. CARLA DILLENBURG                 PROF. SIMONI P  FRIEDRICH             JOSÉ LUCAS SCHORR 
         Coordenadora do Projeto                       Diretora do Colégio La Salle Medianeira                  Presidente da APM 


