
 COMANDO-GERAL

DESPACHO Nº 10.156.3/14-CG

O CORONEL PM COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS, no uso de suas atribuições legais,  com base no Edital  DRH/CRS nº 12/2013, de 

26/12/2013, que regula a convocação de Capitães do QOPM para o Curso de Especialização 

em Segurança Pública (CESP) da PMMG, para o ano de 2014 e o ato de convocação para 

matrícula publicado no dia 10/01/2014 e considerando que:

I  – o nº  124.232-0,  Cap PM  Amerson César Lourenço Braga  foi 

convocado para o CESP/2014;

II – o oficial é responsável pela 93ª Cia PM/28º BPM e está envolvido 

com vários projetos junto à comunidade, incluindo, contatos com outras instituições, 

metas operacionais, dentre outros;

III  –  o  deslocamento  do  militar  de  Unaí/MG  para  freqüentar  o 

CESP/2014  em  Belo  Horizonte/MG  será  de  aproximadamente  600  km,  cujas 

circunstâncias  envolvendo  o  trajeto,  além  da  distância,  poderia  ocasionar  em 

transtornos para a segurança do militar devido à possíveis atuações de criminosos no 

trajeto;

IV – balizado pelo item 7.4 do  Edital  DRH/CRS nº 12/2013 – CESP 

2014, o oficial manifestou interesse em cursar o CAO/CSP na PMDF, equivalente ao 

CESP, que será realizado no 2º semestre de 2014, tendo em vista que facilitaria seu 

deslocamento para freqüentar o Curso devido à proximidade de 160 km com o Distrito 

Federal.

 

RESOLVE:

a) Desconvocar  o  nº  124.232-0,  Cap  PM  Amerson César 

Lourenço  Braga,  para  o  CESP  I/2014,  por  conveniência  administrativa, 

conforme  item  3.2.4  do  Edital  DRH/CRS  nº  11/2013,  sendo-lhes  asseguradas  as 

convocações para o próximo curso,  desde que continuem preenchendo os demais 

requisitos previstos em edital;
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b) O  CRS  e  a  DRH  deverão  adotar  as  medidas  pertinentes  à 

execução dessa medida.

CG em Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2014

(a)MÁRCIO MARTINS SANT'ANA, CORONEL PM

COMANDANTE-GERAL
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