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Comemorações pelo transcurso do 180º aniversário da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos termos do Regimento Interno 

e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. que seja dado como 

lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este discurso de minha autoria. 

Gostaria de me congratular com a Polícia Militar do Maranhão - PMMA pelos seus 180 

anos, que serão comemorados na sexta-feira, dia 17 de junho, às 18 horas, no Quartel do 

Comando-Geral, em São Luís. Durante o evento será entregue a maior comenda da 

corporação, a Medalha Brigadeiro Falcão, para autoridades civis e militares que 

prestaram relevantes serviços à PMMA, contribuindo para a manutenção da ordem 

pública e promoção da cidadania. 

A PMMA foi instituída pela Lei Provincial nº 21, de 17 de junho de 1836. Cumpriu, ao 

longo de sua trajetória, diversas missões constitucionais, consolidando-se como um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito, em defesa da paz, dos direitos humanos e da 

integridade física e dignidade dos cidadãos e cidadãs. 

No âmbito de suas missões, desenvolve a filosofia do policiamento comunitário, em 

permanente integração com a sociedade, visando preservar a ordem pública, 

promovendo a proteção e o auxílio ao cidadão, à comunidade e ao patrimônio. 

A instituição está presente nos 217 Municípios maranhenses. Atualmente, tem como 

Comandante-Geral o Coronel José Frederico Gomes Pereira. 

No interior do Maranhão são oito comandos de policiamento de área, distribuídos em 

batalhões, companhias independentes e destacamentos policiais. Executam as mais 

diversas modalidades de policiamento - motorizado, montado, de mananciais, aéreo, a 

pé e de bicicleta. 

Possui também em seus quadros administrativos as diretorias e seções, que dão suporte 

na logística e no assessoramento para a atividade-fim e no processo decisório. 

Parabenizo, portanto, a Polícia Militar do Maranhão, que, mesmo diante dos imensos 

desafios diários no que diz respeito à estrutura, sempre esteve pronta para defender a 
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população do nosso Estado. 

Era o que tinha a dizer. 

 


