
DE DE - TCr

Procagsg n.o 202000005006839

O / ENTIDADE Delêgacia€eral da Policia Civil

GRAU DE SIGILO Reseryado

TIPO DE DOCUMENTOT Rel.çIo em que .portrd. e qu.ítidrdc de múnicípios goirnos dcsprolidos d. Del.gedos de
Polícia tiluhres

DATA DE PRODUÇÃO 08.05.2020

FUNOAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÂO: aÍt. 23, incisos lll, Vll e Vlll, da Lei federal n." 12.527, de 18 de
novembro de 201í; e art. 34, incisos I ê ll, da Lei Estadual no 18.025, dê 18 de maio de 20í3

RÂZÔES PARA A CLASSIFrcAÇÁo: A publicidrde de informaçào pod. colo.rr em risco r segúrríçâ d* Insri(uiçâo e

compromclar â següÍrnçe e r ordem dr próprir í)ciedrde. já qüe semelhrnle colhecimcnto pí]§§ibililrrir à crimiírlidrdc
oÍEeniadr rerlizâr inr'estides estruturâds§. €m oúmcro de prrticipaÍtas e em naturaz! de instÍúmentos bélicos
cmpregedos. com ristrs à supcrrçlo da Íesistêncii e d, respostr dâ forçâ policiâ|. C) conhecimento e â difusào d.§scs drdos
rúlncrshilizrriâm e segurânçe públics dos municlpios goirnos. já que pcrmitiriem , risürli72çáo de qusntos desles sc

cn(ontrâm com ,§ eqoipes policiâis redúzidrs ou desÍrlcâds§ e. r§sim. mais suscetírei§ Às eçile§ crimino§s§..\demris. !
dirulgâçâo dessâs informeçít€s podcrir. rindr quc dc meoeirr dcsrrnzosd& i[tcísificir a seísaçlo de irtscÊurânçâ
súporlâdâ pelâ $ciedsde goisnâ ou se lrrnsformrr em motito dc slârm€ socisl. Logo. á publicizâçào das iíformaçôcs
g.rerir grevr risao à segurarçr de socicd.d€ c do Estrdo.

PRAZO DA RESIRTÇÁO DE ACESSO: 5 anos

DATA DE CLASSTFTCAÇÃO: 08/05/2020

Nome: Odair José Soares
AUÍORIDADE CLASSIFICADORA

AUÍORIDADE RATIFICADORA

(quando aplicável)

Nomel

DESCLASSIFTCAÇÁO em _/_/_

(quando aplicável)

RECLASSIFICAçÃO en JJ-

(quando aplicável)

Cargo: Oelegado-GeÍal de Polícia

Cargo

Nome

Cargo

Nome

CaÍgo

Nome

Caígo

PRORROGAÇÁO DE PRÂZO em _/_/_

(quando aplicável)
Caí9o /)

ASSINATURA DE LASSI ICADORA
I

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por DESCLASSIFI (quando aplacável)

ASSINATURA ÓA AÚTORiDAoE íesponsavel poí RECLASSIFICÃaÃólquãndo ãplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por REDUÇÁO DE PRAZO (quando aplicável)

Nome

REDUÇÃO DE PRAZO em _/_/_

(quando aplicável)

4551X9gPa o aplicável)



- Ícr

PÍúces.o Ad'nlnkffiivo n.' 2(,20OOOí5Oi í0:!í

/ ENTIDADE Del cia-Gerâl da Policia Civil

U DE SIGILO RêseÍvâdo

tPO DE DOCUMENTO Relação em que apontâda a quântidâde de municipios goiânos desprovidos de Deleg{dos
de Polícia titu lâ res

DATA DF PRODI] 08.05.2020

FUNDAMENTO LEGAL PARÁ CLASSIFICAÇÀO: art 23, incbos lll, Vll êVlll, dâ Lei íedêr.l n." 12.527, dê í8 de noyembro de 20l l;
ert 34, incisos I ê ll, da Lêi Estâduâl n" 18.025, de 18 de maio dê 2013

RAZôES PARA A CLASSTFTCAÇÂO A publicidade da informaçio pode colocaÍ em Íisco { segurançâ dâ lnstituiçâo
comprometer a segurançâ e a ordem dâ própria sociedadê, já qúe semêlhalte conhecimento possibilitaria à

criminalidrde orgânizâda íeâlizâr investidas estruturadrs. em número de participaítes e em nâturezl de
instrumcntos bélicos cmpregados, com vist.s à superaçío da Íesistência e da resposta dâ força policial. O
conhecimento e s difusão desses dados vulnerabilizariam â segurançâ públics dos municípios goianos. já que

permitiriâm a visuàlizaçâo de quântos destes se encontrâm com as equipes policiais reduzidâs ou dêsfalcâdâs e.

assim, mais suscetíveis às açôes cÍiminosas. Ademais, a divulgâçâo dessas ioformações poderia. âindâ gue de

maneira desarrazoadt. intensificâr â sensação de insêgurança suportâda pelt §ociedsde goiânâ ou §e

transformar em motiro de alarme socirl. Logo. â püblicizrção drs informâçõ.s geraria grrve risco à segurança

da sociedâde e do Estâdo.

PRÂZO DA RESTR DEACESSO:5 anos

DATA DE CLASSIFICAÇÃO 08/05/2020

Nome Odair Jo3é Soâíes
AUÍORIOAOE CLASSIFICADORA

Cargo Oelegado-GêÍâl de PolÍcia

Norne

Cargo

AUTORIDADE RATiFICADORA

hcável)

ESCLASSIFICAÇÃO em 
-/-/-

(quando a r)

Nome

Ígo

Noíne

Caígo

Nome

Cârgo:

RECLASSIFICAÇÂO em 
-i-l-

(quando aplicável)

REO DE PRAZO em _/_/_

(quândo aplrcável)

PRORROGAÇÂO OE PRAZO em _/_/_

(quando aplicável)
c

ASSINAIU oRt DE FICADORA

#""+^ASSINATURA DA AUTORIOADE RATIF

ASSINÀTURA DA AUÍõRtOADE responsa,vãtpor RECLASSIFICAÇÀO (quando aplicável)

ASSINAÍURA OAAUTORIDADE Íesponsáve| pOT REDUÇÀO DE PRAZO (qUANdO APIiCáVEI)

DE

ASStNAiÚRA DA AUTORIDADa responsável por DESCLASSIFICÂçÃO (quando apliciivel)

ASSINATURA DA AUTORIDADE íeúnsáve| poT PRORRbGAÇÀO OE PRAZO (qUANdO APIiCáVEI)

(quando aplrcável)



@Ão-rcr
PÍoce$o Arlmlnialrílvo n.' 20200001GO1028!,

/ ENÍIDADE Dele iâ-Geral dâ Pol;ciâ Civil

GRAU DE SIGILO RÉêrvâdo

Írpo DE oocUMENTo: Rehçâo em que apontâdâ i quantidade de comarcssdesprovidss d€ Del€gados de Polícia
titulrres
DATA DE PRODUÇÂO] 08.05.2020

FUNDAMENTO LEGAL PARÂ CLASSIF art 23, incisos lll, Vll ê vlll, de Lei íêderal n.' í2.527, de í8 de novembÍo de 20í í;
ê art. 34, incisos I e ll, da Lei Estâduel n' í8.025, de í8 dê maio dê 20í3

RAZôES PARA A ct-AsstFtcAÇÀo -{ publicidade da informação pode colocer em risco a segurança da Instituição e

comprometer a segurança e a ordem da própria sociedade, já que semelhânte conhecimento possibilitâriâ à

criminâlidade orgrnizada realizâr inrestidas estruturadâs, em número de pâíicipantes e em naturezâ de

instrumentos bélicos empregados. com vistas à superâção da resistêÍtcia e dâ Íe§postâ da força policirl. O
coohecimento e a difustro dêsses dsdos vulnerabilizariam a segurança pública dos municípios goianos, já que

peÍmitiriam a visualizaçâo de quantos destes se encontÍam com âs equipes policiâis redúzidss ou desfâlcadfls e.

assim. mâis suscetíveis às ações criminosas. Ademâis, a divulgaçío dessâs informações poderia. ainda que de

mâneirâ desarÍazoadr. inÍensificsr a sensaçào de insegurança suportada pela sociedade goienâ ou se

transformar em motivo de âlarme social. Logo, a publicizâçâo drs infornâçôes gerâria grave Íisco à segurança

â sociedade e do Estado

PRAZO DÂ RESTRI O DE ACESSO 05 anos

AUTORIOAOE CLASSIFICADORA

DATA DE CLASSIF 05t05t2020

me OdâirJosé Soares

rgo Delegedo-Geral dê Policiâ

Ígo

AUTORIDADE RAÍIFICADORA

(quendo aplicável)

DEscLAssrFrcAÇÀo eín _J _J _

( ando aphével)
fgo

Nome

Caígo

Nome

Cergo

RECLAssrFlcAÇÃO em _/_/_

(quando âplicável)

EDUÇÃO DE PRAZO El-N 

-/-/-
uando aphcável)

PRORROGAÇÂO DE PRÁZO êm _/_/_

(quando e )

ASSINAT SIF ORA

ASsiúATURA oA AÚiORIDADE RATIFICAOO il',""-""0*,*

ASSINATURA DA AÚTORIDADE íesponsável por OESCIASSIFICAÇÀO (quando apliévêl)

ASSTNATURA DãAUTORIDADE íespofl sávêl poí RECLASSIFICAÇÀO (quândo apliével)

ASSINATÚRA DAAUTORIDADE íesponsáve| poí REDUÇÂO DE PRAZO {qUANdO APIiCáVEI)

ASSTNATURA DA ÃÚToRIDADE responsávei po;PRoRRÓGACÂo DE ÉÉAzo (quândo aplicável)

Nome



TERTO DE DE -Ícr

PÍocêsso AdmtnisHivo n.' 2029míG@2393

óRGÁO / ENÍIOÂDE: Dêlegâcia€êral da Polície civil

GRAU DE SIGILO Reservedo

lPo DE DocUMENro Relação em que rpontad! a qurntidade de §ervidores que laborâl no Câbinete do

Dêl do-Geral e qüantidade de liciâis ci\ is uc lâborâm no Gabinete do do-Ceral.

DAÍA DE PRODU 08.05.2020

FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIF art 23. incBos lll, Vll e Vlll, dâ Lêi Íederal n.' í2.527, de 18 de novembÍo de 20í 1;

ert. 34, incisos I ê ll, da Lei Estadueln" 18.025, dê í8 de mâio de 20í3

PRAZO DA RESÍR|ÇÃO OE ACESSO: 05 ânos

RAZôES PARA A cLASSlFlcAçÂo: A publicidade da informação poderia colocar em risco a §cguÍaíça d

Delegâdo-Gcral e da tnstituiçâo e comprometer a segurança c a oÍdem dâ própria §ocied8de' já qu

semelhrnte conhecimento possibilitrria à criminalidâde orgaíizadâ realizâr investidas estÍuturadâ§. em

númcro de pârticipantes e Cm natureza de instrumento§ bélicos emprcgâdo§, coú vi§(as à supeÍâção dâ

resistência e da respostâ da forçâ policiel â ser ofertrda pelo Gabirete do Delegado-GeÍâ|. Logo. â

publicizâção dâs informações geraria grave risco à §egurança da §ocicdâde ê do E§tado.

DAÍA OE CLASSIFI 05t0212020

Nome OdaiÍ José SoaÍes
TORIOAOE CLASSIFICADORA

De âdo-Gêrâl dê Policiâ

Nome

Cargo

UÍORIDADE RATIFICADORA

(quando âplicáveD

DESCLASSIFIcAÇÂo eíí, 
-t 

J 
-

icável)

RECLÁSSIFICACÃO em 
-/-/-

(quando apliÉvêl)

REDUCÀO DE PRAZO êm _/_/_

(quando aplicável)

Nome:

CaÍgo

190

CeBo:

ASSINATURA DA ÀUTORIDADE RATIFICADORA (qUANdO APIiúVEI)

AsslNÂiÚRA DA AUToRIDAÓÉ resúsavet por oÉScúaslFrcAÇÀo (quândo aplaclível)

ASsTNA-ÚRA DA ÂUToRIDADE responsável por RÉCLA§SlFlcAÇÃo (quando apliúvel)

ASSINATURAOA AuTORIDÃOE Íesponsávelpor REoUaÃO DE PRÂZO (quândo aplicàvel)

C

PRORROGAÇÀO OE PRAZO dn J_t-

(quando adiÉvêl)

SIF ORAASSINATURA DA RI

ASSINATURA-DA ÂuToRlDãDE ráspontávelúr PRORRoGAÇfo DE PRAzo (quando aplicável)



TERMO DE -Íct

Íhoc..ro âdíúnúlüyo n.' 2qm6oí60orú7
r ENTIDADÊ cla-GeÍal da Policiã Civil

GRAIJ DE SIGILO Rêservado

TIpo DE DoCUMENÍo Relâção em que apontâda r quantidade de mulheres ,locadâs nas Delegacias d, llulher
por município entre 2008 e 2019; a quântidâde de homens alocâdos nas Delegacias da Mulher por municipio
entre 2008 e 2019; a quántidâde de mulhcres !locadas nrs demais Dclegâciâs por muoicípio entre 2008 e 2019:

e a quantidade de homens alocâdos nas demais Delegaciâs por município entre 2008 e 2019.

DATA DE PRODUÇÃO 08.05.2020

FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSTFTCAçÁO] art 23, inci3o3 lll, Vll e Vlll, da Lêi Íederâl n.' 12.527, de í8 .le íovembro de 20í l;
e art. 34, incGG I e ll, da Lêi Estadual n' í8.025, de tg de maio dê 2013

RAZôES PARA A cLÂsstFrcAÇÀo A pu blicidâde dâ informaçio pode colocar em risco â segurança da lnstituiçâo e

comprometer a segurançâ e a ordem dâ própria sociedade, já quê semelhsÍte conhecimento possibilit{riâ à

criminalidrde organizrda reâlizâr investidâs estruturadâs. em número dc pârticipante§ e em natureza de

instrumentos bélicos empregsdos, com vistas à superação d{ resistência e da respostâ da foÍçâ policial. O

conhecimento e a difusâo desses dâdos vúlnerâbilizariam a §cgurânça pública dos municípios goianos, já que

permitiriam a visualização de quantos destes se encontrâm com as equipcs policiais reduzidas ou desfalcadas e,

s§ iÍ'l, mâis suscetíveis às açôes criminosrs, Ademais. a divulgação dcs§âs informaçõe§ poderia, aindâ qüe de

neira desarÍâzoada. intensificar a sensação de insegurança §üportada pela sociedade goianâ ou se

nsformâr em motivo dc sltrme social. Logo, â püblicizaçIo dâs informâções gerlriâ grave Íisco à seguÍançâ

sociedade e do Estado.

ma
ra

PRÁZO DA RESTRIÇÀO OE ACESSO 05 ânos

DAÍA OE Ci-ASSIFICA o4to412020

Nome OclâiíJosé SoâÍes
UTORIDADE CLASSIFICADORÂ

ígo Delegado-Geíel de Policiâ

UTORIDADE RATIFICADORA

(quendo aplicável)

DESCLASSIFICAÇÂO êm 
-t-t 

-
quando aplicavel)

RECLASSIF O em )_t_

(quando aPlicável)

REDUÇÁO DE PRAZO EN _I-I-

(quando âplicável)

Noíne

Cârgo

CaÍ9o

Caeo

rgo

PRORROGAÇÁO DE PRAZO EM 
-1.1-

(quândo aplicável)

ASS IDAO CLA IFICADORA

ASSINATURA DA AUTORIDADE RATIFICAOORÁ {quafl do âplicável)

ASSINATURÁ DA AUTORIDãDE;esponsável poÍ DESCLASSIFICAÇÀO (quando aplicável)

ASSINATURA DA At,TORIDADE íespônsávêl por RECLASSIFICAÇÃO (quando aplrúvel)

ASSINAÍURA DA AUT-RIDADE

Nome

OE

ASSINATURA OAAUTOntoeDE responsavel por REDUÇÂO OE PRAZO (quando aplicável)

íesponsável por PRORRoGAÇÀO DE PRAZO (quando !!qi'yqD-



OE - TCr

Paocearo
'!.. 

2Oíg00Ot602Era87

RGÃO / ENTIDADE aciô'Geral da Polícia Civil

GRAU DE SIGILO RêsêÍvedo

ÍrPo DE DocuMENTo: Rcl.ção em que apontrda dctâlhedamente quais rs .rmas nro letris adguiridrs ,!os
últirnos rinco anos pelâ Polícia civil e em que indicâdas qusis as armas não retais disponívci; hoje pâr, a
Iosaitüiçâo.

DAIA DE PRODU 08.05.2020

UNDA ME NTo LE GAL cLAS S rFt art- 23 I t, t. da Lei fedê 1 2. 7 de '! 8 de bro d 20 1 1rt. 3it, I da Lei Estâdual 1 8 .025

RAZÓE S cLASS tFlCAÇÁ o busaâ d estoques traté8i
estão b it icâ relaci áda5 poder atuaçeo d Pol tamento d ol d nal id ade pe
q d lgeção par dê p a seSure nçâ sociedade do Estedo.a p b licidade dâ çao pod coloca

a segura çe nstitui çao compÍomete setu rançá ordêíY| de píopía sociedade, la mêlhaq 5e nte
ibi itaía cÍi alid âde orSa i2adâ real iz investi d estíutura dâ5 tu de bérreIe strumêntos píegados

stâs s peraçã istênciâ resposta força li( ia o heci d ifusão desses d âdos;t
ulneÍâbi iâ ê8urançe pub d ti rçao )a q ti dâ Íísie dispo biti d

Pol ci info rmaçoes podeÍi indâ q d deselrazoãdâ, ifica
inseguránçe ported â pelà 5ociedede 80iâ d t. to8o, publ ici2açãoinfo aço€s Sereri E(a e segu d tittl rçâo, de sociedade do Estado.

ORIDAOE CTASSIFICADORA Nome OdaiÍ José Soarês

Ca Delegâdo-Gerâl de poticia

rgo

Norne

CaÍgo

AUTORIDÂDE RÂÍIFICADOú

(quendo apticávet)

OESCI-ÂSSIFtCAÇÂO em

(quando aphcável)

RECIÂSSIFICAçÃO em _/_/_

(quando apliévet) CaÍ9o

Cârco

RED DE PRAZO em

rcável)uando âpl

ÇÃoDAPRAZO E TRIS D ACE ssE o
rcAÇÃo 06/01/2020DATA DE CLASSIF

PRORROGAÇÀO DE PRAZO êm

o âplicável)

ASSINA DEC DORA

ASSINATURA DA AUTORTDADÉ resrnsávet por DESCúS§F,CAÉO (quãdo ãptacávet)

ASSINATURA DA AUTOATDÂDE responsàvet po7 REDUaÃO-FPRAZõ (quando àplicávet)

ASSTNATURA DA AUToRtD^DE rêspónsãvat poipRORROcAÇÃO OE ÉRAZó]qúnoo apr,caver)

aPlrcável)DASS TiNA U TI ICADÔ

de í8 de maio dê 2013

inÍormaçôes de
Civil

da
de a

da dâ da

visualiração
Ademais, deJsasdivulgação

tíensÍormâÍ alelme

ASSINAÍURA DA AUTORTDADE êsror,sável por REtúSStFlCAaÀO (quanOo aprictvetl

AUTORIDADÉ



rERlo DE CLASSTFICAçÃO DE TNFORIAçÃO - TCI

P.ocesso Administlabvo n.o 20r9000í6022936

ÓRGÃO / ENTIDAOE: Delêgacia€êrel da Policia Civil

GRAU DE SIGILO Rêsêruâdo

TIPO DE DOCUMENTO: RGlrçio do qúrnlitrliro de policisis civis rtüâÍÍes nr microríegião do Rio lÍeir Ponte. em
Goiânix-(;O

DATA DE PRODUÇÂO: O8.Os.2O2O

FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO: aÉ 23, incisos lll, Vll s Vlll, da Lei êderal n.'12.527, de l8 de
novembro de 201'l; e aÍt. 34, incisG I e ll, da Lei Estâdual no í8.025, de 18 de maio de 2013

RAZÔES PARÂ A CLASSIFICAÇÃO: a publicidede de inÍormeção pode.olocâÍ êm drco â.eguÍança dâ tffitituição
compromêtêÍ e s€8uíençe e a o.dem da própria sociedade, já que semelhante conhecimento possibilitaÍia à criminâlid
oÍgenizãde reãlizâr investidas estrutuíadâs, em número de participantes ê em natureza de instÍumentos bélicos empretados,
com vistãs à supêração da Íesistênciâ e dã resposta da ÍoÍça policial. O conhêcimento ê a diÍusâo desaet dedos
vulneíãbilizariâm â teturença públicá da micronetião, já que permitiÍiam a visualização de circunstância de estaÍem ou não
equipês policiáis íeduzidas ou desíalaâdas e, âssim, mais suscetíveis às açôes cÍiminosâs. Ademais, ã divulgaçâo dessat
inÍormações poderia, einde que dê meneiíã dêsaÍÍâzoadâ, intênsificaÍ a seniação de lnsêgurança ruportáda pelâ soaiedede

ana ou 5e lransíormer em motivo de ãlârme sociâ|. l-o8o, a publiairâção das iníormações geraria 8Íave .isco à segurançâ dâ
5ociedade e do Estado.

PRÂZO DA RESTRTÇÃO DÉ ACESSO: 05 anos

DATA DE CLASSTFTCAÇÃO: 23/10/20í9

Nome Odai. José Soaíes
AUTORIOADE CLASSIFICADORA

AUTORIDADE RATIFICADORA

(quando aplicável)

Nomel

DESCLASSIFICAÇÂO e.n _t_l _

(quando aplicável)

Caígo: Delêgado-Gêral de Polícia

Cargo

Nome

Cargo

Nome

Cargo

Nome

Ca.go

RECIASSIFICAÇÃO em _t J _

(quando aplicável)

REDUÇÃO DE PRAZO em _/_/_

(quândo aplicável)

PRORROGA DE PRAZO em _/_/_

(quando aplaével)

Nome

C n
ASSINATURA DA DEC SSIF RA

t

ASSINATURA DA AUTORIDAOE RATIFICADORA (quando aplicável)

ASSINAÍURÂ DA AuTORton@pticavet;

ASSINATURA OA AUTõRIOADE responsávet por ReCUSSf tCnçfO (quandóãplicável)

ASSINATURA DA AUrOntÓãOE responsaver por PRORROGAÇÁO DE PRAZO Guando aplicável)

eSSlNet-Une ptrcavel)



TERÍúO DÉ CLASSTFTCAçÃO OE rr{FOR AçÃO - TCI

P.ocesso Adminieffiiyo n.o 20'19(P0í 6022292

ÓRGÂO / ENTIDAoE: t»legacia6eral da Policia Civil

GRÂU DE SIGILO: Reservado

IPO DE DOCUMENTO: Relsçilo em que apontrdss .s Delegrcirs de Polici. que nío possu€m Delegâdo de Políciâ titülâr e

â ideÍlificâção do Delegâdo dc Policiâ que responde por essrs Delegeciâs dc Políciâ desprovidâs de 'l-itülàÍ

DATA DE PRODUÇÃO 08.05.2020

FUNDAMENTO LEGAL PARA CLASSIFICAÇÃO: art. 23, incisos lll, Vll e Vlll, da Lei Íederal n: 12.527, de 18 de
novêmbro de 2011; ê art. 34, incisos I e ll, da Lêi Estadual no íE.025, de 1E de maio de 2013

comprom€tcr l s€gurençl c r ordem de própria sociedsde. já que semelhrnte coÍhecimento po§sibilit.riâ à criminxlidrd
orgaoizrd, reâlizar investidâs estruturedâs, em número de pârticipsnles e em nâtur€zr dr instruIÍeÍtos bél
empregrdos. com vistâs à süperaçlo da resistência e ds respostr dâ forçr polici|l. O conherimcíto c x difusào desses dâ
vülnersbiliarirm â segurânçâ públics dos municípios goiânos já que permitirilm â r'isuâli7-{çlo de qüântos dcstcs
encontram com ss equip€s policiais reduzida§ ou d$Írlcrde§ e. âssim. mais süscelíreis às eçõcs criminosa§ Adrmâis. á

dirülgrçIo dÊssss i[formsçô€s podcrie. ainde que de manrirr desarrszoadr. inl€nsiÍicrr â scnsrçío de insegurancâ
suportada pala soaiedrdr goirna ou sê tr.nsformsr .m motivo de rlarmc socirl. Logo. a publicizrção drs inform.§õc

RÁZÔES PARA A CLASSIF

errrra grlre rrsco â nçâ dâ sociedsde e do Eslâdo.

PRAZO DA RESTRIÇAO DE ACESSO: 05 anos

DATA DE CLASSIFI 21t1012019

AUTORIDADE CLASSIFICADORA

AUTORIDADE RATIFICAOORÂ

(quando aplicável)

DESCLASSIFICAÇÃO em I I

(quando aplicável)

RECLASSIFICAÇÁO em J _t_

(quando aplicável)

REDUÇÃO DE PRAZO em _/_/_

(quando aplicável)

Nome: Odair José Soares

Cargo: Oelegado-Geral de Polícia

Nome

CaÍgo

Nome

Cargo

Cargo

Nome

Cârgo

PRORROGAÇÃO DE PRAZO em _/_/_

( uando lic'ável)

Nome

nn,/ I

DAD CLA SIFICADORA

ASSINATURA DA AUTORIOADE RATIFICAD RA (quando aolicável)

ASSINAT Guanãó ápticavet)

ASSINAÍURÂ DA AUTORIDÂDE responsável por RECLASSIFI CAÇãO (quando aplicável)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsáve| por REDUÇÂO DE PRAZO (quando aplicáve|)

ASSINATURA DA AUTORIDADE responsável por PROR DE PRAZO (quando apliével)

A publicidada dr iífornação pode coloarr am risco, segurrnçs dr lnsrirui§rír

(

A-§NffiAr.

Nome'


