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ORDEM DO DIA Nº 1/2015 

 

 

Assunto: 245º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha 

 

 

A Marinha do Brasil, na busca da excelência, anseia ser uma Força moderna e 

equilibrada, dispondo de meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais compatíveis com a 

inserção político-estratégica do nosso País no cenário internacional. O Corpo de Intendentes da 

Marinha (CIM), que completa hoje 245 anos de profícua existência, em muito tem contribuído 

para a consecução desse objetivo.  

A história do CIM remonta aos idos de 1770, quando da criação do posto de 

“Intendente da Marinha e seus Armazéns Gerais”. Muitos outros acontecimentos merecem 

destaque, como a criação da Contadoria da Marinha em 1808, a regulamentação do Serviço de 

Intendência em 1840, a criação da Diretoria de Intendência da Marinha em 1952, entre outros. 

No decorrer dos anos, a Intendência constatou que tinha a necessidade tempestiva de crescer e 

evoluir na mesma velocidade dos anseios da nossa Marinha. Nesse diapasão, pudemos observar, 

ao longo de sua existência, a busca incessante pela implementação de melhorias em nossa 

estrutura organizacional, com a criação de novas OM e o aperfeiçoamento das já existentes, 

sempre com o foco de melhor prover nossos serviços a todas as organizações da MB. 

Neste momento de júbilo, cabe relembrar e prestar a justa homenagem ao nosso 

Patrono, o Almirante Gastão Motta, que, mercê de seu espírito ousado e empreendedor, nos 

deixou a herança que nos permitiu atingir o patamar em que hoje nos encontramos. 

Por isso, em que pese a experiência de seus 245 anos, todos os Intendentes do passado, 

ainda que anônimos, continuam fazendo história, especialmente pelos seus legados, que os fazem 

ser lembrados até os dias de hoje,  pelas atitudes pautadas em retidão de caráter ou pelo 

comprometimento com a nossa instituição, servindo de exemplo às gerações mais jovens da 

Intendência.  

“As tarefas da Intendência não comportam cenas épicas, manobras arrojadas nem 

operações intrépidas: exigem a perseverança, o desprendimento, o profissionalismo, a lealdade e 

a dedicação ao serviço”. Esta frase, que já foi dita algumas vezes no passado recente, permanece 

em voga nos dias atuais, mesmo com a evolução dos processos. Podemos afiançar que estamos 

presentes, em maior ou menor escala, em todas as atividades que permeiam as lides navais: no 

navio que se faz ao mar, na tomada de uma cabeça de praia ou na participação em missões de 

paz no Haiti e no Líbano.  

Nossas empreitadas rotineiras, sustentadas pela abnegação, entusiasmo e 

comprometimento de todos aqueles que fazem o dia-a-dia da Intendência, na paz ou na guerra, 

traduzem-se num trabalho silencioso e dedicado, mas com resultados palpáveis e que servem de 

orgulho para todos aqueles que nela trabalham.  

Ao longo dos anos, nossas tarefas tiveram seu escopo ampliado, face ao natural 

processo de globalização em que vivemos, cabendo destacar a proatividade do CIM na busca de 

soluções criativas e empreendedoras para fazer frente às adversidades que surgem. Assim, cabe 

destacar algumas dessas ações: gestões junto a órgãos externos, a fim de se ampliar os patamares 
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orçamentários destinados à Força Naval; melhoria e aperfeiçoamento de Sistemas Corporativos 

adotados, como o SISPAG e SIPLAD; reconhecimento do setor operativo com a designação de 

um Almirante do CIM para o Comando Logístico de uma Operação Conjunta; valorização da 

Gestão do Conhecimento com o renascimento do CIANB; criação e implementação dos 

Escritórios de ligação com a Esquadra, com o CFN e com o Setor de Saúde; subordinação do 

Órgão de Controle Interno diretamente ao Comandante da Marinha; soluções para disponibilizar 

a casa própria para o nosso pessoal; e, por fim, atuação na EMGEPRON, AMAZUL e COGESN, 

diretamente relacionadas aos Projetos Estratégicos da Marinha. 

O Corpo de Intendentes da Marinha vive hoje um momento especial de sua existência. 

O “Tratado de Friburgo”, fruto de reuniões de trabalho entre os Almirantes Intendentes naquela 

cidade, no decorrer de 2013 e 2014, desencadeou inúmeras ações internas, destacando-se aquelas 

voltadas à valorização do ser humano, tanto no campo pessoal como no profissional. Além dos 

resultados tangíveis do referido tratado, destaca-se, também, o fortalecimento dos laços de 

amizade e de união entre os Almirantes Intendentes, que se estendem aos demais oficiais, praças 

e servidores civis, resultando em um Corpo de Intendentes mais coeso e preparado para os novos 

desafios que se avizinham. 

Acerca do futuro, com a entrada do tema Defesa na agenda do país, a atuação da 

Intendência ganhará um novo viés. Viés este que buscará soluções criativas, empreendedoras e 

ousadas a fim de viabilizar os anseios da Força Naval. 

A Marinha do Brasil está em constante mudança e a Intendência, por meio daqueles 

que carregam a folha de acanto, seja em seus uniformes ou em seus corações, apresenta-se pronta 

para participar do crescimento e engrandecimento da Força e do País. 

Aproveitamos este momento para dedicar os nossos reconhecimento e agradecimento 

a todos aqueles que foram distinguidos com o título de Intendente Honorário, civis e militares 

que labutam com denôdo e abnegação nas lides da Intendência e que em muito contribuem para 

o cumprimento das nossas tarefas e responsabilidades. 

Prezados Intendentes: ostentem orgulhosamente a Folha de Acanto. Temos hoje uma 

Intendência forte, multidisciplinar, atuante, firme e preparada para superar os eventuais 

obstáculos. Exorto-os a olharem para o futuro. Permitam-se sonhar. Sonhar com um futuro 

promissor para a nossa gloriosa Marinha e com uma Intendência ainda mais participativa e 

influente nas decisões da Alta Administração Naval. 

 

Parabéns aos Intendentes de ontem, de hoje e de sempre!  

 

Viva o Corpo de Intendentes da Marinha!  

 

Viva a Marinha do Brasil! 

 

 

 ANATALICIO RISDEN JUNIOR 

 Vice-Almirante (IM) 

 Diretor 

 ASSINADO DIGITALMENTE 
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