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ORDEM DO DIA Nº 1/2017
 

 
Assunto: 247º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha
 
 
Honra, ética, responsabilidade, dedicação, proatividade, respeito pela coisa pública
e amor irrestrito à Marinha, nada melhor para começar essas palavras em mais um 3 de
março. 
 
O simbolismo desta data, que vem sendo reverenciada há 247 anos, desde que o Rei de
Portugal, Dom José I, decidiu criar o cargo de “Intendente da Marinha e seus
Armazéns”, no Brasil, visando a organizar uma estrutura de controle e gestão dos bens
da coroa portuguesa, e nomeando para tal uma pessoa de sua inteira confiança, denota
que a guarda, a preservação e a valoração do patrimônio devem ser atribuídas a
pessoas que possuem os valores citados na primeira linha desta Ordem do Dia. E
felizmente assim o é até hoje.
 
A Marinha prepara seus oficiais Intendentes, inicialmente em suas escolas de
formação, Escola Naval e Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, depois
intercalando a prática com momentos de aperfeiçoamento e demais instruções ao longo
da carreira, que complementam os valores trazidos de berço de cada qual, como
orgulho, integridade e moral, todos esses valores indispensáveis ao apoio do Preparo
e Emprego do Poder Naval. E é assim que nós, Oficiais Intendentes da Marinha do
Brasil, ostentamos orgulhosamente a “Folha de Acanto” em nossos uniformes e nos
dedicamos incansavelmente à gestão do Patrimônio da Marinha, com qualidade,
competência e responsabilidade.
 
Em toda nossa rica história, presenciamos constantes mudanças em processos,
procedimentos e formas de gestão, mas o legado de nossos antecessores sempre fez com
que a Marinha estivesse à frente das mudanças e fosse, em muitos casos, a indutora na
aplicação de boas práticas de gestão. Esse é o grande desafio a todos os atuais
oficiais Intendentes, fazer honrar os Intendentes do passado, e manter a Marinha
sempre atualizada e, se possível, buscando inovações em formas de bem gerir nossos
valores. Isso se faz com muita dedicação, constante aprendizado e capacitação
profissional.
 
A Marinha também nos propicia uma situação ímpar. Estamos em todas as Organizações
Militares, de todos os setores, e em cada qual, independente da antiguidade do
oficial Intendente, prestamos assessoria direta aos Titulares dessas organizações.
Temos assim uma visão completa da Marinha, desde a simples gestão de material ou da
alimentação de nossos militares até a Gestão Orçamentária ou o Abastecimento de toda
a Marinha. Estamos embarcados em todos os navios de médio e grande porte, sejam estes
cinzas, brancos ou vermelhos, nas organizações operativas e de apoio do Corpo de
Fuzileiros Navais, nos Hospitais, nos Centros de Instruções ou Escolas, nas
Diretorias Técnicas, nas organizações da Autoridade Portuária, e na área de inovação,
pesquisa e tecnologia. Assessoramos ainda, diretamente, os Titulares dos Órgãos de
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Direções Setoriais, além do Estado-Maior da Armada e do Gabinete do Comandante da
Marinha, e também contribuímos com as avaliações e decisões do COFAMAR e COPLAN.
Estamos no Líbano, Haiti ou na Antártica, e onde mais a Marinha assim o desejar.
 
Orgulhamo-nos não apenas em captar e gerir recursos orçamentários e financeiros, mas
de participar ativamente na Logística da Força Naval, contribuindo diretamente nas
discussões sobre manutenção de meios, no Apoio Logístico Integrado e no conceito de
Ciclo de Vida. Somos especialistas na aplicação de parâmetros modernos de Gestão
Pública, definição de indicadores e avaliação de riscos. E nossos homens e mulheres,
oficiais Intendentes, estarão sempre dispostos a buscar conhecimento e trazer, para a
Marinha, o que existir de melhor.
 
Há menos de seis meses passamos a ocupar um cargo importante na reestruturação do
Ministério da Defesa, na área de Financiamentos para a Base Industrial de Defesa,
além de participar ativamente nos exercícios conjuntos elaborados e executados sob a
égide de nosso Ministério.
 
Mas também nos cabe agradecer o incentivo e estímulos incontestáveis que recebemos de
nossa Marinha, e, por esse motivo, aproveitamos a oportunidade para agradecer
inicialmente a presença do Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira,
Comandante da Marinha, que muito nos honra e prestigia, presidindo esta Cerimônia;
aos Almirantes de Esquadra Karan e Mauro Cesar, ex-Ministros da Marinha; ao Almirante
de Esquadra Arnaldo Leite Pereira, ex-Ministro do Estado-Maior das Forças Armadas;
aos Almirantes de Esquadra Guimarães Carvalho e Moura Neto, ex-Comandantes da
Marinha; ao General de Exército Silva e Luna, Secretário Geral da Defesa; aos membros
do Almirantado; aos ministros do Superior Tribunal Militar, Almirantes de Esquadra
Álvaro, Vinicius e Carlos Augusto; e aos ex- SGM, cujas honrosas e notáveis presenças
muito nos orgulham.
 
Da mesma forma, somos gratos a todos os Almirantes e demais oficiais Intendentes da
Reserva, cujos exemplos de dedicação e abnegação são fatores motrizes que incentivam
a todos nós da ativa. Relembramos constantemente de nosso Patrono Almirante Gastão
Motta e, a cada 3 de março, homenageamos uma Turma que nos brindou com a promoção de
um de seus membros ao ciclo de Almirantes. Neste ano, nosso cumprimento vai para a
Turma formada na Escola Naval em 1958, que teve entre seus membros o saudoso
Almirante Quintaes.
 
 
Agradecemos também aos Almirantes dos demais Corpos, da ativa e da reserva, pela
presença; aos oficiais generais, presentes ou representados, do Exército e da Força
Aérea Brasileira; e aos amigos Almirantes estrangeiros, representantes da Argentina e
do Chile, que a cada ano estreitam ainda mais nossos laços de amizade, reiteramos
nossos sinceros agradecimentos pela presença. A todos os presentes, senhores e
senhoras, o Corpo de Intendentes se sente orgulhoso com vossas presenças.
 
Cumprimento também àqueles agraciados na data de hoje com o Título de Intendente
Honorário. A vossa contribuição tem auxiliado de forma significativa a realização de
nossas metas. Obrigado por poder contar com os senhores e senhoras.
 
Por último, agradeçamos ao Senhor dos Navegantes por manter nosso rumo, e a cada um
de nossos Anjos da Guarda por interceder por nós.
 
Prezados oficiais Intendentes, continuem ostentando com orgulho a Folha de Acanto em
seus uniformes, independente de estarmos vestindo o branco, o cinza, o camuflado ou o
macacão operativo. Olhem para o passado para colher aprendizado com aqueles que nos
antecederam, mas busquem no presente o constante aprendizado e a preparação
intelectual visando o que vocês deixarão de legado àqueles que nos substituirão, e
principalmente a esta magnífica instituição em que servimos. Encarem os desafios com
competência e profissionalismo. Não se descuidem do preparo e nem se acomodem. No
passado dizíamos que o silêncio daqueles a quem apoiamos é um sinal de vitória. Hoje
somos lembrados para ajudar a enfrentar os problemas. Estamos acostumados a travar
batalhas diárias e nossa guerra é real. Não há espaço para amadores. Ano passado, em
minha Ordem do Dia, citei “Estamos vivendo um período de sérias restrições
orçamentárias e financeiras, e mais do que nunca a Marinha nos exigirá: planejamento,
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assessoramento e dedicação. Tenho certeza que estamos e estaremos sempre prontos.”.
Os resultados obtidos no final de 2016, em comparação a 2015, mostram-nos que
estávamos realmente prontos. Mas o mar ainda está encapelado, o vento ainda sacode
nosso navio e a tempestade apenas arrefeceu. Continuaremos atentos aos cenários
econômicos e financeiros que afetam o país, mas a Marinha sabe que pode contar com
nosso apoio e nosso profissionalismo.
 
Somos Marinheiros, somos Intendentes. 
Viva a Intendência!! 
Viva a Marinha!!
 
 
 

HELIO MOURINHO GARCIA JUNIOR 
Vice-Almirante (IM)      

Diretor          
 

 
BONO Especial Geral Nº 192/2017. 
Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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