202ª JUNTA DE SERVIÇO
MILITAR DE UBARANA
Avenida Francisco Pinheiro, 1411 – Centro – Ubarana-SP
Fone: (17) 3807-8700 – E-mail: jsm202@hotmail.com

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
5ª CSM
(5ª CR/1940)
15ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Desde 1906, o alistamento militar é um ato obrigatório a todo brasileiro nato, do sexo
masculino, que completa 18 anos de idade. Em tempos de paz, as mulheres são isentas de
alistar-se.
O período de alistamento compreende os seis primeiros meses do ano (30 de junho) em que o
cidadão completar 18 anos. Para fazê-lo, é preciso comparecer à Junta de Serviço Militar, que
em Ubarana atende na Avenida Francisco Pinheiro, 1411 ou CLICAR AQUI PARA SE
ALISTAR ONLINE!
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA SE ALISTAR:


Ter um celular e e-mail (alistamento online)



Original e Xerox da Certidão de Nascimento



Xerox do RG



Xerox do CPF



Xerox de comprovante de residência atual e quitado



Atestado de escolaridade do ano anterior e do ano em curso



Se estiver empregado, xerox da carteira de trabalho das folhas referentes à
“Qualificação Civil” e último “Contrato de Trabalho”

Quem mora fora do País deve dirigir-se à Embaixada ou Consulado mais próximo.
Após a inscrição, o cidadão recebe Certificado de Alistamento Militar, chamado de
CAM, com a indicação de uma data para realizar o retorno a Junta de Serviço Militar. Em
Ubarana, município que não tributa os jovens para Tiro de Guerra ou Quartel, os alistados que
comprovarem residência documentalmente são dispensados do Serviço Militar Inicial,
recebendo o Certificado de Dispensa de Incorporação. Sem ele, o cidadão não pode emitir
passaporte, ingressar em emprego público, matricular-se em faculdades, concorrer a cargos
eletivos ou inscrever-se em concursos públicos.

A legislação determina que a obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa
em 1º de janeiro do ano em que o brasileiro completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de
dezembro do ano em que completar 45 anos. Após essa idade, o cidadão está desobrigado da
apresentação de Certificado Militar, de acordo com o Decreto nº 93.670, de 09 de Dezembro
de 1986, publicado pelo Diário Oficial da União em 10 de Dezembro de 1986.

HISTÓRICO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE UBARANA - SP

Em 09 de março de 1993 foi instalada a Junta de Serviço Militar em Ubarana assumindo
como primeiro Presidente o Sr. Maurílio José Bailo e a primeira Secretária Sueli Aparecida
Ribeiro.
Com passar dos anos a Junta possuiu outros Secretários:
2002 a 2009 – Nerci Benedita de Oliveira Viviani;
2009 a 2013 – Adenilson Pantanegra Neto;
2013 a Atualmente – Antônio Wilson Rodrigues.

Presidentes da 202ª Junta de Serviço Militar de Ubarana:
1993 a 1996 – Maurílio José Bailo
1997 a 2000 – Carlos Alberto Decandio
2001 a 2004 – Edson Luis Garcia
2005 a 2008 – Francisco Antônio Farias
2009 a 2012 – Paulo César Christal
2013 a Atualmente – João Costa Mendonça

PATRONO DO SERVIÇO MILITAR - OLAVO BILAC
Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 1865 – Rio de
Janeiro, 28 de dezembro de 1918) foi grande jornalista e poeta brasileiro.
Conhecido por sua atenção à literatura infantil e, principalmente, pela participação cívica, era
republicano e nacionalista; também era defensor do serviço militar obrigatório.
Bilac escreveu a letra do Hino à Bandeira e fez oposição ao governo de Floriano Peixoto. Foi
membro-fundador da Academia brasileira de Letras, em 1896. Fundou ainda a Liga de Defesa
Nacional, em 1916, para lutar pela preservação de nossos valores maiores ao longo do tempo.
Em 1915 e 1916 liderou o movimento em prol do Serviço Militar Obrigatório, já matéria de
lei desde 1907, mas apenas discutido em 1915. Bilac se desdobrou para convencer os jovens a
se alistar, empreendendo peregrinação pelo País, conscientizando os brasileiros da
necessidade do Serviço Militar Obrigatório, pregando a verdadeira cidadania. Sua missão,
iniciada em São Paulo, e ressonante no Rio de Janeiro, tornou-se alvo de destacada
homenagem no Clube Militar. Prosseguiu rumo a Minas Gerais e ao Rio Grande do Sul,
defendendo, com ardor, a associação de todos os brasileiros à sua causa.

Olavo Bilac
Patrono do Serviço Militar

Na data de seu nascimento, 16 de dezembro, comemora-se o Dia do Reservista.
Quando Bilac engajou-se na campanha do Serviço Militar, descortinou-se a dimensão maior
de sua personalidade, centrada em profundo patriotismo e dedicação ao Brasil. Orador
fecundo, enfático e inspirado, faria, mais tarde, ecoar por todos os recantos do Brasil, o seu
protesto veemente ao divórcio dos meios civil e militar. Chegava a inflamar-se ao contestar as
acusações de militarismo, que muitos, em sua época, atribuíam às medidas adotadas para o
aperfeiçoamento do Serviço Militar.
Fique por dentro das noticias do EXERCITO BRASILEIRO acessando o site www.eb.mil.br

Cerimônia de entrega de Certificado de Dispensa de incorporação 2017
No dia 20 de setembro de 2017, no CCR de Ubarana 42 jovens participaram da Cerimônia de
entrega de Certificado de Dispensa de incorporação e juraram a Bandeira Nacional perante a
presença do Tiro de Guerra de Mirassol e do Delegado do Serviço Militar Capitão Kleuber
Ramos de Lima.
Participaram da solenidade o Prefeito João Costa Mendonça, a Primeira Dama Ana Cláudia, o
vice Gomides, os vereadores João Carlos, Vicente, Luis Antônio, Marcos e Abiezer e o
Secretário da Junta Militar de Ubarana, Antônio Wilson Rodrigues. Após a entrada das
Bandeiras, os jovens realizaram o juramento e o canto do Hino Nacional Brasileiro. Em
seguida eles receberam a CDI das autoridades e de suas madrinhas e ouviram instruções do
Capitão.
O Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) é um documento que comprova que um
determinado cidadão brasileiro se alistou em alguma força armada, porém, foi dispensado
de incorporação tendo em vista suas situações peculiares ou por excederem as
possibilidades de incorporação existentes.

FOTOS DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO
REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 NO CCR DE UBARANA

Autoridades que abrilhantaram a Solenidade Militar em 2017.

Guarda à Bandeira

Compromisso de Juramento à Bandeira Nacional.

Capitão Kleuber Ramos de Lima - Delegado de serviço Militar fala da importância do Serviço
Militar.

Capitão Kleuber Ramos de Lima - Delegado de serviço Militar, faz entrega de Certificado ao
compromitente.

Prefeito João e Primeira Dama Ana Cláudia faz a entrega do Certificado ao filho compromitente.

Vice prefeito Gomides faz entrega de Certificado ao compromitente.

Vereador João Carlos faz entrega de Certificado ao compromitente.

Vereador Abiezer faz entrega de Certificado ao compromitente.

Vereador Vicente faz entrega de Certificado ao compromitente.

Vereador Luis Antônio faz entrega de Certificado ao compromitente.

Secretário da 202ªJSM Antônio Wilson Rodrigues Certificado ao compromitente.

Subtenente da Polícia Militar Ronie Carlos de Araújo entrega Certificado ao compromitente.

Mães e Padrinhos entregam o Certificado de Dispensa de Incorporação aos compromitentes.

Público e madrinhas presentes na solenidade.

Autoridades com Capitão e soldados.

