Colégio da Polícia Militar de Araguaína realizada formatura
do 2° Curso de Formação de Fiscais.

Na tarde desta quarta-feira, 08, ocorreu a Formatura dos alunos do 2° Curso de
Formação de Fiscais (CFF). A cerimônia contou com a presença do tenente-coronel
QOPM João Márcio Costa Miranda, Comandante do 2° BPM, #BatalhãoAraguaia, no
ato representando o excelentíssimo senhor coronel Glauber de Oliveira Santos,
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins.
A apresentação do batalhão escolar foi realizada pelo Aluno CPM Lucas Prado,
turma 33.04. Em seguida tivemos a entrada dos formandos, comandados pela
Comandante Aluna da Turma Líder Eslainy Xavier Matos, 1ª colocada no curso com
nota final de 9,4 pontos, que teve a honra de receber o certificado de conclusão de
curso e o braçal, das mãos do tenente-coronel QOPM João Márcio Costa Miranda,
Comandante do 2° BPM.
O major PM Edilson Pereira de Sousa, diretor do CPM, destacou a importância da
formação destes alunos que fazem parte da administração compartilhada do
colégio, já o tenente-coronel QOPM João Márcio Costa Miranda, comandante do 2°
BPM, parabenizou os alunos e toda a equipe docente e discente do CPM,
agradecendo também o apoio da Secretaria Estadual de Educação, na pessoa da
professora Wanusa Claudete, supervisora escolar, que representava a professora
Maria Florismar do Espirito Santo, diretora regional de ensino.

"A solenidade foi um momento muito emocionante, porque a união que nos
tornou fortes para conquistar este braçal, se firmou agora que formamos todos os
31 juntos. Passa um flash Black em nossas cabeças, do processo do curso, mesmo
sendo todos concorrentes, concretizou-se um grande vínculo de união e amizade,
está corrente se tornou tão forte que nos apoiamos uns nos outros para chegarmos
até aqui.", destacou o AL CPM Fiscal Carlos Daniel.
A AL CPM Fiscal Kessyla Paiva disse, "o nosso pequeno grande sonho estava sendo
realizado, para alguns é um simples braçal, porém para nós que passamos uma
longa trajetória é muito importante pois assim como nosso juramento fala contribuir com a disciplina, através da fiscalização - iremos sim honrar nosso braçal,
pois a importância dele trás grandes responsabilidades estás que iremos executar
com êxito",
Para exercerem a função de Fiscal do Colégio da Polícia Militar, os alunos passam
por um rigoroso processo seletivo que dentre outros critérios, podemos citar o
destaque no desempenho pedagógico e disciplinar, conduta irrepreensível e
idoneidade moral inatacável.
Durante o Curso de Formação de Fiscais – CFF, os alunos são instruídos e
preparados para a função que irão exercer, estudando as seguintes disciplinas:
Normativa do Colégio da Polícia Militar, Chefia e Liderança, Psicologia da Educação,
Educação e Orientação Educacional do CPM, Gerência de Recursos Humanos,
Relações Interpessoais – Postura e Compostura, Educação Física Militar e Noções
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Os alunos fiscais, exemplos de boa conduta e referencial para os demais alunos da
instituição, exercem importante função na escola, auxiliando os militares e a
Coordenação Disciplinar em diversas funções como:
• na manutenção da disciplina e ordem na escola, com vistas às melhorias do
desempenho pedagógico dos alunos;
• correção de atitudes;
• honrar e defender, com responsabilidade, o bom nome da unidade de ensino;
• e fiscalizar e liderar os demais alunos do CPM, embasados no Regimento interno
e demais normas correlacionadas.
Após a conclusão do curso, os alunos estarão aptos a exercerem com efetividade a
função, colaborando no dia-a-dia da escola sendo líderes em seu espaço de
atuação, O CPM parabeniza a todos os fiscais pela conclusão do Curso e pela
persistência, dedicação e comprometimento demonstrados em todas as etapas. Os
Senhores certamente contribuirão significativamente para a construção de um CPM
cada vez melhor. Desejamos sucesso aos novos fiscais nesta nova etapa de uma
longa jornada que se inicia.

#NosQueremosEPodemos #CFF2017 #Fiscais2017 #MeuBraçalVermelhoDeFiscal
#AscomCPM #GRAscom #JVAscom #SGAscom #GLAscom #MVAscom
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