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A Sua Excelência o Senhor 
~NEDY DIAS DE ARAUJO - CEL PM 
COMANDANTE-GERAL DA POLIcIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Avenida Tiradenles, n. 3360 - Bairro Embralel 
NESTA 

PROTOCOLO 

Assunto: Solicita informação. 
20" Promotoria de Justiça 

Senhor Comandante-Geral, 

Cumprimentando-o, e no intuito de instruir procedimento em trâmite nesta 
Promoloria de Jusliça, que busca apurar a alua I inlegração de dados e softwares implanlados 
pela sESDEC nas instiluições que a compõe, solicilo informar: 

a) Qual sislema é hoje ulilizado pela Policia Militar para regislro, conlrole e 
eslatlslicas de sua atividade fim . 

b) Como esla a inlegração, pesquisa e compartilhamenlo de dados enlre as 
Insliluições de Segurança Publica: 

c) Qual a capacidade alual hoje da Policia Mililar de conectividade na capilal 
enlre unidades e demais inslilulções; 

d) Qual a capacidade alua I hoje da Policia Mililar de conectividade da capi lal 
com as demais unidades do in terior e instituições; 

Solicito, outrossim, especial obséquio no sentido de instruir aquilo que for 
passlvel informar com documentos que venham a embasar as informações prestadas. 

Considerando que as demandas hoje, caso, proposlas serão por meio de 
processamenlo digilal , solicilo lais informações em meio magnélico ou por e-mail. 

Atenciosamente, 
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