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Senhores e Senhoras presentes,  

Exmo. Sr. Diretor da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará- AESP/CE, Cel PM 

Roosevelt Alencar, em nome do qual saúdo todas as autoridades componentes da mesa de 

honra bem como outras presentes, 

Bom dia 

É com muita alegria e um ar, já de saudade, e não de tristeza, que inicio minha fala, 

neste momento, solicitando permissão para parafrasear Mao Tzé-Tung, quando em algum 

momento em seus escritos diz que: “toda grande jornada se inicia por um primeiro passo”. 

Atento a esta afirmação, venho destacar todo o processo em que se desenvolveu mais este 

passo dado na vida da instituição Polícia Militar do Ceará, em sua jornada secular de busca 

constante e incessante da prestação de serviço, sempre qualitativo à sociedade, quando neste 

momento, finaliza mais uma etapa de conclusão de curso de seus profissionais aqui 

representados por Sargentos PM que concluem, com êxito, o curso de habilitação à 

Subtenente. 

Destaco deste momento ímpar de festa, por mais um passo dado nesta jornada, a ação 

e personalidade empreendedora, corajosa e honrada dos que fazem a gestão desta Unidade 

de Ensino, destacando aqui, o incansável compromisso de seu diretor, Cel. PM. Alencar, que 

sempre se expôs e dispôs a empreender esforços no intuito de permitir à Academia que 

alcance, com êxito, os objetivos a que se propôs em sua gênesis que é, a formação 

profissional do agente de segurança pública, envolvendo os aspectos técnicos e humanos 

geradores de valores que qualifiquem este, a vivenciar, de fato, uma experiência de segurança 

pública cidadã e com cidadania envolta no respeito e prática dos Direitos Humanos. 

Falando da experiência vivenciada no contexto em que nos envolvemos todos, alunos 

do Curso de Habilitação a Subtenente PM, podemos, em vários e, diferenciados momentos, 

sentir toda esta gama positiva de trabalho, principalmente, com valores humanos, que cerca os 

princípios que norteiam a formação do profissional de segurança pública nesta Unidade de 

Formação profissional, quando tivemos oportunidades de obter informações diferenciadas 

sobre procedimentos e ações policiais frente a diversas situações a que nos deparamos no 

cotidiano, especificamente, policial militar e, refletir profundamente sobre isto no intuito de 

aprimorar sempre as nossas práticas, bem como; permitam-me neste momento citar nomes de 

companheiros do grupo, ser capazes de nos envolver de verdade com alegrias, dores e 

sofrimentos que fazem parte de nossa existência quando abateram nossos amigos, tais como 

os casos dos Sargentos Alfredo e Barbosa quando no clímax do curso tiveram a dor da perda 

de seus pais, onde todo o grupo, desde os seus mais próximos (CHST II) a outros 

companheiros que souberam do sinistro não deixaram de envidar forças no intuito de fazê-los 

perceber que em momento algum estavam sozinhos ou desamparados, mas que passariam 

por mais este rio que constitui nossos desafios, a pé enxuto, ou seja, toda força moral e 

espiritual foi base neste momento de superação. O mesmo caso podemos perceber quando um 

mal de saúde se abateu sobre o Sargento PM Silva Lima que se viu, já em estado avançado do 

curso, ameaçado por um problema renal de ser desligado dado o grau de gravidade de seu 

problema, mas que da mesma forma que outras situações foram tratadas, a ele deu-se a 

assistência, o acompanhamento adequado por todas as formas possíveis para que ele, não só 

não se sentisse sozinho, mas que também percebesse seu valor e importância para equipe e 



para cada um de nós que ali estávamos para juntos caminharmos e simplesmente continuasse, 

como assim o fez. 

Permita-me Sr. Coronel Alencar e sua equipe, afirmar que neste momento temos, como 

profissionais que somos, a consciência de importância e valor deste curso que despertou em 

cada um de nós, não importando se temos 30 anos, mais ou menos de serviço, a consciência 

de que não nos reciclamos, mas sim aprendemos algo novo que nos foi permitido por esta 

instituição neste momento, e que não podemos negar, tivemos a oportunidade ímpar de 

entender que bem mais que termos conhecimento é sermos capazes de refletir sobre eles a 

ponto de fazer com que teorias, experiências, pensamentos, utopias e sonhos, se tornem 

realidade através de atitudes que acabam por orientar o destino a que nos propomos viver 

nossas experiências de casa ao universo de nossa ação profissional. 

Caros amigos e colegas que estão “indo para casa” após esta experiência que vivemos 

este tempo de experiência juntos, tenham a certeza e a consciência do valor de cada um de 

vocês para todos nós que vamos aqui demorar um pouquinho mais. Saibam que com certeza, 

a história de vocês, a vida de vocês é, e sempre será, um farol que orientará as ações dos 

mais jovens, nunca sendo estas, objetos de julgamentos ou juízos de valores precipitados, mas 

sim, elemento que fará toda diferença na importância que cada um de nós que fica, adotará na 

escolha da vida que escolhemos assumir. Vocês levam, em contrapartida, um conhecimento 

novo, que também levamos por construirmos juntos, momento a momento, mas que agora, 

iniciando de suas casas, contaminará positivamente tudo que os cercar e envolver. 

Por fim, mais uma vez estendemos nossos agradecimentos pela oportunidade que 

tivemos dia a dia na Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará, no 

primeiro semestre de 2013, sob a direção do Cel. PM. Alencar e sua equipe, de todos os 

profissionais, docentes e discentes, de vivenciar e experimentar valores positivos, de voltar a 

acreditar que podemos sim, fazer toda diferença, podemos ter segurança pública de qualidade 

e, que, os esforços a este intento, já vem sendo desenvolvidos e experienciados por todos que 

passam por este ambiente de ensino-aprendizagem e reflexão. Que todos os companheiros 

tenham a certeza de que mais do que irmanados, agora estamos um pouco mais próximos uns 

dos outros, pois fica a certeza de levarmos um pouquinho de cada um para nossas vidas que 

segue, bem como de deixarmos um pouco de nós em cada um que fica. Descobrimos juntos, 

na verdade, que bem mais que os resultados alcançados nas empreitadas que nos 

envolvemos, é inquestionável o valor que constitui cada momento desta jornada. 

A todos 

Muito Obrigado 

Augusto César Fonteles 

Sargento PM- 1ªCia/4º BPCom 

 


