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ORDEM DO DIA Nº 1/2012
 
 
Assunto: 242º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha   
 
 

Dia 3 de março! O Corpo de Intendentes da Marinha engalana-se para, com
justo orgulho, comemorar os duzentos e quarenta e dois anos de uma história
profissional de total engajamento em atividades logísticas e administrativas,
fundamentais para o cumprimento das tarefas sob a responsabilidade da Marinha do
Brasil.

Desde a instituição, em 1770, do posto de “Intendente da Marinha e seus
Armazéns Reais”, a nossa Força conta com uma parcela do seu maior patrimônio, o
capital humano, constituído por homens e mulheres especializados nos assuntos típicos
de intendência, em permanente processo de aperfeiçoamento dos seus conhecimentos
profissionais.

Hoje, neste mundo conectado, que avança em velocidade exponencial, está
configurado um ambiente de trabalho complexo e desafiador, onde todos os que ostentam
a folha de Acanto em seus uniformes atuam em áreas específicas e essenciais ao
aprestamento das unidades que constituem o nosso Poder Naval.

Com o irrestrito apoio da Alta Administração Naval, cada vez mais, os
profissionais da Intendência da Marinha têm obtido a necessária qualificação técnica,
de tal modo que a condução dos sistemas, processos e organizações militares tem
correspondido às demandas do setor operativo, sempre com elevado padrão de desempenho.

Dentre os macrodesafios que se apresentam para a Força, a Amazônia Azul, em
razão da sua grandiosidade, importância estratégica e riqueza, exige da Marinha, e,
por consequência, de todos nós Intendentes, estatura profissional à altura das tarefas
logísticas e operacionais necessárias para a manutenção da soberania nacional.

A despeito das dificuldades de toda ordem que têm se apresentado para a
Marinha, a Administração Naval, com distinguida competência, tem logrado sucesso na
condução de grandes projetos voltados para o equipamento das Forças Navais, Aeronavais
e de Fuzileiros Navais. Neste mister, os marinheiros que atuam na área de intendência
podem se orgulhar pela excelência do desempenho e dos resultados sustentáveis,
pautados no trabalho silencioso, dedicado e transparente, característico das
atividades de apoio, quando bem executadas.

Após meticuloso processo de estudo e análise para o aprimoramento
organizacional do setor Secretaria-Geral da Marinha, neste 3 de março vivemos um
importante marco, motivados pela recente aprovação de mais uma vaga para o posto de
Vice-Almirante (IM), que, além dos benefícios administrativos esperados, nas áreas de
abastecimento e de orçamento e finanças, confere novas e melhores perspectivas de
carreira para os oficiais do Corpo de Intendentes.

Também foi aprovada, pelo Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Julio Soares de Moura Neto, a criação da Diretoria de Coordenação do Orçamento da
Marinha, que será implementada em Brasília, sob a direção de um Vice-Almirante (IM).
Subordinadas à nova OM, estarão a Diretoria de Finanças da Marinha e a recém-criada
Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha, adequando a área de orçamento e finanças
da MB à estrutura organizacional adotada pelo Governo Federal.

Como decorrência do processo de reestruturação do setor, a Diretoria de
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Como decorrência do processo de reestruturação do setor, a Diretoria de
Administração da Marinha doravante segue com novas atribuições, com foco e
especialização nos temas relacionados à gestão administrativa.

Na oportunidade em que nos reunimos em tradicional cerimônia militar,
estamos diante do momento adequado para apresentar os nossos reconhecimento e gratidão
por tudo o que foi construído e pelo legado ético dos nossos antecessores,
representados pelo nosso Patrono, Almirante Gastão Motta. Esses exemplos de atuação
proativa devem servir como fator de motivação e de inspiração para todos os que hoje
têm como compromisso servir à nossa Marinha.

Dedicamos, também, os nossos especiais reconhecimento e agradecimento a
todos os Intendentes Honorários, servidores civis e praças que labutam nas lides da
Intendência, sem os quais não seria possível o cumprimento das nossas tarefas e
responsabilidades.

Trabalhando em ambiente de diversidade, característico das grandes
organizações, em sintonia com os integrantes dos demais Corpos e Quadros, nesta data
tão significativa, renovamos o nosso compromisso de atuar com engajamento de alta
performance nas áreas especializadas de abastecimento, controle interno, gestão
administrativa, orçamento e finanças e de operações imobiliárias, visando o
atingimento dos objetivos da nossa Marinha.
 

Parabéns, Corpo de Intendentes da Marinha!
 

Viva a Marinha!!!
 
                                             INDALECIO CASTILHO VILLA ALVAREZ
                                                     Vice-Almirante (IM)
                                                         Diretor
 
 
 
BONO ESPECIAL Nº 141/2012.
Visite a página da Marinha na Internet – ( ) onde poderão ser conhecidaswww.mar.mil.br
as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.


