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INDICAÇÃO Nº 0462/2022                                             Em São Pedro da Aldeia, 30 de Maio de 2022

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

INDICA AO EXMO. SR, PREFEITO MUNICIPAL QUE INTERCEDA 

JUNTO A SECRETARIA COMPETENTE PELA CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA FUTURO MILITAR, QUE CONSISTE EM UM CURSO 

PREPARATÓRIO GRATUITO PARA CARREIRAS MILITARES, NESTE 

MUNICÍPIO. 

O Vereador subscrito na forma regimental, com assento na Bancada do PROS, depois de 

cumpridas as formalidades regimentais de praxe, INDICA, ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo 

que interceda junto a Secretaria Competente pela criação do Programa Futuro Militar, que consiste 

em um curso preparatório gratuito para carreiras militares, neste Município.

JUSTIFICATIVA

O Programa Permanente de Curso Preparatório Gratuito para as Carreiras Militares visa criar 

instrumentos para que o Poder Público possa proporcionar às munícipes condições de concorrer aos 

certames que possibilitam o ingresso nas Carreiras Militares.

Faz-se necessário salientar que São Pedro da Aldeia é privilegiada em sediar, desde 10 de maio 

de 1966, a Base Aérea Naval da Marinha do Brasil, a qual abriga mais de 3 mil famílias, algumas 

vindas de cidades alheias e outras deste município.

Com isso, nossos jovens crescem aprendendo a admirar e desejar a vida castrense, que nos dias 

atuais é sinônimo de amor à pátria e de estabilidade financeira. Porém, a admissão a tais carreiras 

está cada vez mais concorrida e apresenta candidatos oriundos de todo o país com elevado nível de 

conhecimento e preparo. Fato esse confirmado pelos próprios militares, os quais afirmam que, 

hodiernamente, a grande maioria dos concursados passou por cursos preparatórios específicos.

Ademais, destaca-se que esse Programa vem ao encontro do Programa Nacional das Escolas 

Cívico-Militares (PECIM), que tem por objetivo o resgate de valores e da disciplina, sem deixar de 

focar nas principais competências pedagógicas e cuja unidade, em São Pedro da Aldeia, é a Escola 

Municipal Miriam Alves de Macedo Guimarães. Assim, o Curso Preparatório dará continuidade ao 

excelente trabalho que é desenvolvido pelo PECIM.

Nesse sentido, é mister que nosso município oferte aos nossos jovens um curso preparatório 

gratuito, para que possam concorrer de maneira isonômica a tão sonhada carreira militar.

A criação de um Programa Permanente de Curso Preparatório Gratuito para as Carreiras 

Militares é, portanto, deveras fulcral à sociedade aldeense.
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Pelos motivos expostos é que solicito o apoio de meus Pares para que a presente proposta 

logre êxito.

Sala das Sessões, em 30 de Maio de 2022.

ISAIAS PINHEIRO LIMA

Vereador(a) - Autor(a)
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