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ORDEM DO DIA Nº 1/2013
 
 
Assunto:  243º Aniversário do CIM   
 
 

A Filosofia nos ensina que para compreendermos a vida é preciso olhar para
o passado e, para vivê-la, devemos olhar para o futuro.

Voltando no tempo, mais precisamente duzentos e quarenta e três anos e
posicionando-nos no épico três de março de 1770, no Ato de Criação do Cargo de
Intendente da Marinha no Arsenal da Bahia, marco de nossa identidade profissional,
ainda no Brasil Colônia, temos a perfeita dimensão da História e do legado que uma
estirpe de marinheiros, especializada por natureza, edificou com abnegação e também
por que não dizer com sangue e suor salpicados nos conveses de madeira e aço dos
navios de nossa Marinha, trazendo forjadas em seus corações e mentes a honra e a
altivez de pertencer à Marinha do Brasil, instituição ímpar que assegurou no passado e
que sempre preservará nossa consolidação como povo e nação soberana.

Nós, Intendentes – Oficiais, Praças e Servidores Civis que labutamos
silenciosamente em nossas lides diuturnas, devemos comemorar a data que hoje
relembramos com a humildade daqueles que têm como tarefa o apoio; contudo, sem
ocultarmos o orgulho de termos a consciência da relevância do nosso valor para a
grandiosidade da Marinha do Brasil.

Nosso trabalho é visto e sentido em todos os segmentos e ambientes de
atuação da Marinha – nas Amazônias Azul e Verde e no Ultramar, quer seja diretamente
por meio de nossa presença física, compondo as tripulações dos navios e das
Organizações Militares de terra ou, indiretamente, sob a forma e os efeitos dos
sistemas administrativos, orçamentários, financeiros, contábeis e logísticos que
criamos e operamos, os quais permitem à Marinha preparar o seu Poder Naval para
empregá-lo no momento em que se fizer necessário.

Como objetiva o pensamento de Ortega Y Gasset – “A vida é um ato que se
projeta para a frente”, devemos estar atentos ao horizonte, que já se encontra ao
alcance de nossos olhos, onde se delineiam para a Marinha novas responsabilidades e
cenários, levando à imprescindível modernização do Poder Naval com a incorporação de
meios operativos tecnologicamente sofisticados, prontos para serem empregados na
garantia dos interesses nacionais.

O presente que vivemos é instigante e motivador, obrigando-nos a focar toda
a nossa capacidade técnica, comprometimentos institucional e profissional e
empreendedorismo na consecução das metas, tarefas e orientações que nos forem
dirigidas. Devemos manter nosso entusiasmo e crença nos princípios e valores de nossa
instituição, não havendo espaço para os desmotivados e descrentes.

Portanto, temos grandes desafios e realizações a construir, cumpre-nos
responder ao que a Marinha de nós espera.

 

Intendentes, no mar nosso olhar!
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Intendentes, no mar nosso olhar!
 
Viva a Marinha!

 
 
 
 

  TEIXEIRA LIMA JUNIOR                                                EDESIO
 Vice-Almirante (IM)                                                   

 Diretor                                                       
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