
DISCURSO DE POSSE 
 

"Se todo discurso pudesse ser resumido em uma palavra, esta seria 
"obrigado". 

Obrigado, à Deus, por ter plantado sonhos em meu coração e por sua 
fidelidade em permitir que fossem realizados; 

Obrigado, à minha família, por, entre tantas coisas, sempre mostrar o valor 
da educação; 

Obrigado, à minha esposa, que desde o início do relacionamento, ainda no 
ensino médio, sempre foi exemplo de dedicação à pesquisa científica, 
prosseguindo na graduação, mestrado e hoje doutorado; 

Obrigado, ao Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, ao Coronel Célio 
Roberto, que sempre deu apoio irrestrito à pesquisa e ao desenvolvimento 
científico, aos colegas de turma, aos militares do 12º Batalhão, onde sirvo, e todos 
os demais que contribuíram com minha formação, desde a academia, até os que 
contribuem no amadurecimento diário, são tantos, que poderia passar horas 
citando; 

Obrigado, aos amigos pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Jurídicas de 
Imperatriz, que mesmo sabendo o quanto é difícil fazer pesquisa científica no 
Brasil, nunca deixou de fazer, mesmo de maneira voluntária, desde o início; 

Obrigado, à AMCLAM, pela receptividade, e cordialidade desde a época da 
candidatura à vaga de acadêmico. 

Hoje, assumo a cadeira nº 38, patroneada pelo Deputado Provincial José 
Joaquim Rodrigues Lopes, marechal, engenheiro e propositor do projeto que criou 
o Corpo Policial da Província, atual Polícia Militar do Maranhão.  

 E firmo aqui, o compromisso de me dedicar ao desenvolvimento das 
ciências voltadas para a Segurança Pública, assim como o patrono desta cadeira, 
que se dedicou ao desenvolvimento do nosso estado,  por meio das construções, 
por meio da devoção à carreira militar, e também pela contribuição no legislativo. 
Entendo que a consolidação das instituições militares no estado, se dão por um 
constante processo de maturação e dedicação, em que seus integrantes, juntos, 
buscam ofertar o melhor para a sociedade. 

Por fim, entendo que integrar esta Academia me sujeita a uma grande 
responsabilidade, de me dedicar ainda mais às ciências, como formar de 
engrandecer a cultura maranhense, assim o farei. 

 
Muito obrigado." 
 
Att,  
 

Felipe Freitas Zenkner 
 


