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ORDEM DO DIA Nº 1/2006  
 
Assunto: Dia do Intendente da Marinha.
 
Comemoramos, hoje, o 236° aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha.
Nossa gênese deveu-se à sábia decisão do Rei Dom José I, que, em conjunto com o Primeiro-Ministro Dom Sebastião José 
Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal,  assinaram, no Palácio de Nossa Senhora da Ajuda, em Lisboa, o Alvará Régio 
instituindo o posto de “Intendente da Marinha e seus Armazéns Gerais, no Arsenal da Bahia”.
Ao longo desses anos a Intendência guarda com a Marinha uma vinculação unigênita e inseparável, em que a bravura de seus 
componentes, foi exemplo para todos nós até os dias atuais. 
No século XIX, ressalta-se o engajamento de Oficiais Intendentes na Guerra da Tríplice Aliança, com o sacrifício da própria vida 
em combate. No século passado destaca-se a participação  na Segunda Guerra Mundial, guarnecendo os Navios da Marinha do 
Brasil como integrantes da Força Naval do Nordeste, de diversos Oficiais Intendentes, alguns deles presentes à esta cerimônia, 
ainda que outros têm no Oceano Atlântico sua eterna morada.
Ainda com os olhos no passado, cabe reverenciar o Almirante GASTÃO MOTTA, Patrono da Intendência da Marinha. O espírito 
empreendedor, a tenacidade e a energia do nosso Patrono, é exemplo a ser seguido. Não podemos nos esquecer, também, do Alte 
Bezerril Fontenelle, que, em virtude da morte prematura do nosso Patrono, foi o responsável pela implementação das propostas do 
Alte Gastão Motta.
Somos hoje a continuidade desse legado histórico. O Corpo de Intendentes tem procurado se manter em constante e permanente 
aprimoramento profissional, adotando modernas técnicas de gestão. A Intendência para perpetuar a evolução nesse novo século, 
deverá buscar  a excelência de seu serviço, em todas as áreas de sua competência.
Nossas tarefas não comportam cenas épicas, manobras arrojadas nem operações intrépidas: exigem a perseverança, o 
desprendimento, o profissionalismo, a lealdade e a dedicação ao serviço. 
Atualmente estamos presentes em todos os rincões nacionais. Embarcados nos navios protegendo a nossa Amazônia Azul, 
guarnecendo os Batalhões de Fuzileiros Navais e os estabelecimentos de terra, com o sentimento de que contribuímos para a 
presença da Marinha onde ela se fizer necessária, inclusive no Haiti.
A capilaridade desta presença se estende na coordenação do orçamento da Marinha, na execução orçamentária e financeira, no 
pagamento dos servidores civis e militares, ativos, inativos e das pensionistas, na administração dos inativos e das pensionistas,  na 
busca de solução para disponibilizar a casa própria para o pessoal da Marinha, no abastecimento dos Meios Navais, Aeronavais, de 
Fuzileiros Navais e dos estabelecimentos de terra. Essa participação  nos permite afirmar que cada Navio que suspende, cada 
Aeronave que decola, cada Carro de Lagarta Anfíbio que se desloca, cada canhão que atira, cada militar que se farda, cada servidor 
civil ou militar que faz uma refeição ou recebe sua remuneração, foi apoiado e sustentado pelas atividades desempenhadas pela 
Intendência. 
É certo afirmar, também, que os resultados alcançados decorrem da participação de todos os Oficiais do Corpo de Intendentes da 
Marinha, do Quadro Complementar bem como dos demais Corpos e Quadros, Servidores Civis e Praças de todas as 
especialidades. 
Para o futuro, permaneceremos com as mesmas fé e crença que nos permitiram, em idade precoce e de forma voluntária, ostentar 
em nossas platinas a Folha de Acanto, que simboliza a pureza, a perfeição moral e o trabalho honesto, atributos indispensáveis ao 
Oficial Intendente.
Continuaremos prontos a tudo, e em qualquer circunstância que for preciso, para atender as necessidades da nossa Marinha e 
buscaremos fomentar nosso imaginário para que sejamos capazes de enfrentar todos e quaisquer desafios que o porvir nos 
apresentar. Estamos dispostos a superar todos os reptos que sejam possíveis para que ampliemos, ainda mais, nossa participação na 
Marinha do Brasil.
A fé e crença na Marinha do Brasil nos estimulam e motivam continuadamente, como foi no passado, é no presente e será no 
futuro. Somos Intendentes, mas, primeiramente somos Oficiais da Marinha, pois somos “Marinheiros há 236 anos prestando o 
melhor serviço à Marinha”.

file:///C|/CIM/down/odia/diaim_od2006.htm (1 de 2)4/5/2010 11:41:07



MARINHA DO BRASIL

 
 
 
                                                                                                              MARCIO MENEZES MENDONÇA
                                                                                                                              Vice-Almirante (IM)
                                                                                                                                       Diretor
  

file:///C|/CIM/down/odia/diaim_od2006.htm (2 de 2)4/5/2010 11:41:07


	Disco local
	MARINHA DO BRASIL


