
 

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 
Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – CESPDS 

 

Em cumprimento ao Edital 01/2020 do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa 
Social (CESPDS-MG), publicado em Diário Oficial no dia 21 de maio de 2020, que tem por 
objetivo regular o processo de preenchimento de 5 (cinco) vagas para mandato no biênio 
2020-2021, em observância aos incisos XIX, XX, XXI, XXII e XXIII do art. 3º do Decreto nº 
47.708, de 06 de setembro de 2019, sendo: 

a) um representante entre os órgãos integrantes operacionais do Susp em nível 
municipal; 
b) um representante entre as entidades estaduais representativas dos profissionais de 
segurança pública e defesa social; 
c) um representante entre as instituições de pesquisa e ensino superior; 
d) um representante entre entidades e organizações dedicadas à proteção e à 
promoção de direitos humanos; e 
e) um representante entre entidades e organizações da sociedade civil, cuja finalidade 
esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social. 

 
Considerando que até as 23:59min do dia 11 de junho de 2020 foram recebidas as inscrições 
dos interessados, em observância ao item 3.10 do Edital 01/2020.  
 
Em cumprimento ao item 3.14 do Edital, que dispõe que “a Comissão Eleitoral terá o prazo 
de até 07 (sete) dias úteis do encerramento do período de inscrições para publicar lista com 
a decisão pelo deferimento ou indeferimento dos pedidos realizados”.  
 
A Comissão Eleitoral publica lista das inscrições deferidas e indeferidas, conforme o Edital 
01/2020 do CESPDS-MG. 
  

Candidato Situação Justificativa 

Guarda Civil Municipal de Belo 
Horizonte – GCMBH 

Indeferido Não apresentação de todos os documentos.  
Documentos em desacordo com as 
exigências do Edital 01/2020. 
 

Guarda Civil de Contagem - GCC Deferido Preenchidos os requisitos do edital 01/2020. 
 

Associação dos Praças Policiais e 
Bombeiros Militares de Minas Gerais 
-  ASPRA/PMBM 

Indeferido  Não apresentação de todos os documentos 
exigidos no Edital 01/2020 
 

Conselho Comunitário de Segurança 
Pública de Araguari/MG 

Deferido Preenchidos os requisitos do edital 01/2020. 

Conselho Comunitário de Segurança 
Pública de Santa Luzia/ MG 

Indeferido Não apresentação de todos os documentos 
exigidos no Edital 01/2020 
 

 
Por fim, considerando o item 3.15 do Edital o1/2020, “os recursos ou impugnações devem 
ser apresentados à Comissão Eleitoral em até 05 (cinco) dias úteis após a publicação da lista 
de inscritos”, esses recursos deverão ser encaminhados para o e-mail 
cespds@seguranca.mg.gov.br até as 23:59min do dia 29 de junho de 2020. 
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