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O Futuro é Agora! A Inteligência e 
 
Estamos vivendo um momento histórico em Canoas
proporcionando boa qualidade de vida e a perspectiva
negócios. Operações integradas da Brigada Militar, Policia Civil, Tr
Bombeiros e SUSEP comprovam que 
buscando objetivo comum de combate à criminalidade
em Canoas. 
 
Com o lançamento da Operação Papai Noel Black Friday em Canoas
com inteligência e sabedoria, resultados positivos
nessa época de comércio movimentado
melhoria da Segurança Pública e, assim, atender aos anseios da sociedade, há mecanismos legais que 
podem ser utilizados pelas empresas para incrementar o investimento nessa área tão importante.
 
Por meio do PISEG – Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança 
de Canoas podem repassar o equivalente a 5% do valor
e Policia Civil com atuação em Canoas
segurança. 
 
Encaminhamos recentemente um
Municipal e para alguns vereadores do 
empresas fazerem, por adesão, abatimento
cento) do tributo, para repasse ao C
finalidade de custeio, manutenção e insumos básicos principalmente da Brigada Militar e Policia Civil, 
fortalecendo assim o excelente trabalho 
Canoas. 
 
Ainda, o contribuinte empresarial também pode doar para o Consepro até 2% do resultado bruto para 
fins de imposto de renda apurado pelo lucro Real
Decreto n. 9580, de 22 de novembro de 2018, Subseção XXVII, Art 377, nº
2765). Consulte seu contador. 
 
Colabore com o aperfeiçoamento da Segurança Pública em Canoas. Você, seus familiares, colabores, 
clientes, fornecedores e o ambiente de negócios 
 
Unidos somos mais fortes. 
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A Inteligência e a União da Segurança Pública de Canoas

Estamos vivendo um momento histórico em Canoas, com baixos índice
idade de vida e a perspectiva empreendedora para novas empresas e novos 

perações integradas da Brigada Militar, Policia Civil, Trânsito e Guarda Municipa
Bombeiros e SUSEP comprovam que há união entre as Forças, harmonia e engajamento

comum de combate à criminalidade, trazendo segurança para viver e empreender 

Com o lançamento da Operação Papai Noel Black Friday em Canoas, de forma integrada
resultados positivos para que a comunidade esteja 

nessa época de comércio movimentado. Para que se possa continuar evoluindo constantemente na 
melhoria da Segurança Pública e, assim, atender aos anseios da sociedade, há mecanismos legais que 

utilizados pelas empresas para incrementar o investimento nessa área tão importante.

Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública,
podem repassar o equivalente a 5% do valor a pagar de ICMS para equipar 

com atuação em Canoas, ajudando nossa cidade a aumentar ainda mais os índices de 

Encaminhamos recentemente uma proposta de projeto de lei para a Secretaria de Segurança Pública 
ereadores do Município de Canoas tratando sobre a possibilidade 

abatimento no ISSQN de valor equivalente a, no
ao CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró-segurança Pública

custeio, manutenção e insumos básicos principalmente da Brigada Militar e Policia Civil, 
fortalecendo assim o excelente trabalho e reforçando a nossa estrutura de Segurança Pública 

contribuinte empresarial também pode doar para o Consepro até 2% do resultado bruto para 
fins de imposto de renda apurado pelo lucro Real, trimestralmente ou anualmente, amparado pelo 
Decreto n. 9580, de 22 de novembro de 2018, Subseção XXVII, Art 377, nº II. (contato fone: (51)99542

Colabore com o aperfeiçoamento da Segurança Pública em Canoas. Você, seus familiares, colabores, 
clientes, fornecedores e o ambiente de negócios serão beneficiados. 
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da Segurança Pública de Canoas 

índices de criminalidade, 
novas empresas e novos 

nsito e Guarda Municipais, 
engajamento nas ações, 

trazendo segurança para viver e empreender 

de forma integrada, espera-se, 
para que a comunidade esteja ainda mais segura 

possa continuar evoluindo constantemente na 
melhoria da Segurança Pública e, assim, atender aos anseios da sociedade, há mecanismos legais que 

utilizados pelas empresas para incrementar o investimento nessa área tão importante. 

Pública, os empresários 
equipar a Brigada Militar 

aumentar ainda mais os índices de 

projeto de lei para a Secretaria de Segurança Pública 
sobre a possibilidade de as 

valor equivalente a, no máximo, 10% (dez por 
segurança Pública, com 

custeio, manutenção e insumos básicos principalmente da Brigada Militar e Policia Civil, 
a nossa estrutura de Segurança Pública em 

contribuinte empresarial também pode doar para o Consepro até 2% do resultado bruto para 
trimestralmente ou anualmente, amparado pelo 

II. (contato fone: (51)99542-

Colabore com o aperfeiçoamento da Segurança Pública em Canoas. Você, seus familiares, colabores, 

a CICS Canoas 


