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PROJETO DE LEI Nº 0338/2019  
Em, 28 de novembro de 2019 

 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DE CABO FRIO A CELEBRAR CONVÊNIO COM 
A POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS, 
GUARDA MUNICIPAL, GUARDA AMBIENTAL E 
MARÍTIMA, PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA 
MUNICIPAL JOVEM MILITAR, JUNTO A REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal de Cabo Frio a celebrar a criação 

de Programa Municipal Jovem Militar, a ser exercido junto a Rede Pública Municipal 
de Ensino Fundamental e Ensino Médio, através de gestão compartilhada entre a 
Secretaria Municipal de Educação, e as Forças Militares do Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Guarda Marítima. 

 
Art. 2º - O Programa a ser criado, será implementado por intermédio de ações 

conjuntas da Secretaria Municipal de Educação, da Polícia Militar, do Corpo de 
Bombeiros, e das Guardas Municipal, Ambiental e Marítima, com a finalidade de 
proporcionar uma educação de qualidade, como também, garantir o enfrentamento da 
violência no ambiente escolar entre outros fins, visando à promoção da cultura da paz, e 
do exercício da cidadania e do Patriotismo. 

 
Art. 3º - O Programa Municipal Jovem Militar, busca atender alunos de ambos os 

sexos, com idade entre 12 (doze) e dezessete (17) anos, que estejam cursando o Ensino 
Fundamental e Médio. 

 
Art. 4º - São objetivos do Programa Municipal Jovem Militar, entre outros: 
I - Oferecer aos alunos além da grade escolar pertinente ao que estiver cursando, 

uma educação formal, baseada em valores cívicos, patrióticos, éticos e morais; 
II - Usar como instrumentos educacionais o ensino do civismo, o respeito às Leis, 

aos direitos e deveres básicos do cidadão, e dos ideais da Família; 
III - Melhorar os indicadores de desenvolvimento da Educação básica - IDEB; 
IV - Diminuir a evasão escolar e o baixo desempenho acadêmico; 
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 V - Aumentar os índices de aprovação dos estudantes da Rede Pública de Ensino 

nos certames de acesso às instituições de ensino superior, bem como, uma maior 

inserção no mercado futuro de trabalho; 

VI - Valorizar e respeitar os (as) profissionais da Educação; 

VII - Obter avanços nos parâmetros de segurança pública cidadã na comunidade 

escolar, por meio da participação integrada dos responsáveis, da sociedade e dos órgãos 

públicos, como ferramenta transformadora da gestão do ensino público; 

VIII - Reduzir os índices de violência e criminalidade no ambiente escolar. 

 

Art. 5º - Dentre as atividades constantes do Programa Municipal Jovem Militar, 

deverão constar obrigatoriamente: 

I - Execução diária do Hino Nacional em postura adequada; 

II - Uso de uniforme próprio que o identifique como participante do Programa 

Municipal Jovem Militar; 

III - Formação de fila marcial para acesso às salas de aula; 

IV - Estímulo de valores e princípios militares; 

V - Práticas de atividades esportivas que estimulem disciplina, autocontrole e a 

cooperação; 

VI - Palestras; 

VII - Atividades sociais, culturais e musicais. 

 

Art. 6º - O ingresso espontâneo dos estudantes que aderirem ao Programa 

Municipal Jovem Militar, se dará mediante processo seletivo anual. 

 

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Educação poderá firmar convênios com 

Órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como, com entidades Privadas, para a 

manutenção do Programa Municipal Jovem Militar, como também, para o 

aprimoramento do processo ensino-aprendizagem, na forma disposta na presente Lei. 

 

Art. 8º - As diretrizes e regulamentação do Programa Municipal Jovem Militar, 

será de responsabilidade do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.     

 
 

Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2019. 
 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador(a) - Autor(a) 
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 JUSTIFICATIVA 

 
O baixo rendimento escolar, a evasão por desinteresse e o baixo nível acadêmico a 

que foram expostos os nossos jovens, sobretudo nas escolas públicas nas últimas 
décadas, saltam aos olhos. O desrespeito impera e a comunicação seja verbal ou escrita, 
encontra-se comprometida e ininteligível. 

Pais e responsáveis desrespeitados e em alguns casos despreparados, professores e 
funcionários agredidos e ameaçados, com receio de trabalhar e desmotivados de 
lecionar, patrimônio público depredado e pichado, uso desenfreado de entorpecentes 
lícitos e ilícitos, abrindo com isto, espaço para a infiltração do poder paralelo no 
ambiente escolar. Estes são alguns exemplos a se enumerar, que é do conhecimento de 
todos e presenciado diuturnamente nos ambientes públicos da Rede Municipal de 
Educação. 

A Proposição a que submeto à análise dos Nobres Parlamentares, visa 
exclusivamente, reverter essa grave situação, mediante a instituição e adequação do 
Programa Municipal Jovem Militar, e que se estabeleceu nas unidades públicas 
escolares, expondo aos nossos jovens à toda sorte de problemas, riscos  e inversão de 
valores. 

Diante de toda a exposição que faço, apelo pelo total e unanime comprometimento 
dos Nobres Pares desta Casa Legislativa, pela aprovação desta Proposição que lhes 
trago a apreciação. 
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