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ORDEM DO DIA N° 1/2007
 
 
Assunto: Dia do Intendente da Marinha
 
Foi pelo domínio do mar que principiou a história do Brasil, a história da 
formação da nossa base física, da Sociedade, da economia, da cultura e demais 
características da nossa existência. Para os brasileiros, o mar é parte 
integrante e indispensável do nosso ser, pois pelo mar, ao longo da costa 
atlântica, iniciamos a construção da nossa nação.
 
É pois esse mar uma imensurável fonte de riquezas. Foi caminho para nossa 
independência e hoje é indispensável à sobrevivência do nosso povo, 
independentemente do segmento ou da visão sobre esse assunto que se deseja 
analisar.
 
Para a manutenção da soberania desse mar, ao qual chamamos de Amazônia azul, 
pela sua significativa dimensão e pela riqueza disponível, é indispensável à 
Marinha do Brasil ser atuante, capaz, competente, livre de quaisquer outras 
influências que possam trazer conseqüências danosas à sua missão 
constitucional.
 
A história da Intendência da Marinha do Brasil inicia-se em 3 de março de 
1770, pois já naquela época, o papel da Marinha  era fundamental para a 
existência da colônia e garantia dos interesses da Metrópole. Para atender 
essas necessidades, foi criado o cargo de Intendente da Marinha, responsável 
pela administração dos Armazéns Reais e pela execução de funções de apoio, 
ressaltadas as de aprovisionamento e manutenção. Observa-se que a importância 
da Intendência como órgão de apoio para a atuação da Marinha, na sua plena 
capacidade, encontra-se definida, desde então, como necessária ao cumprimento 
de sua missão.
 
Hoje os tempos mudaram. Transformados pelos séculos, das caravelas e naus 
passamos aos navios de superfície, inclusive porta-aviões, aos submarinos, às 
aeronaves, aos carros lagarta anfíbios e, assim, a Intendência na Marinha do 
Brasil tem o constante desafio de atender às necessidades crescentes do nosso 
Poder Naval.
 
Nessa busca de estar permanentemente pronta ao cumprimento de sua missão, a 
Intendência vem desenvolvendo um conjunto de competências nascidas, a cada 
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momento, de uma experiência multissecular, da utilização de novas ferramentas 
administrativas, aliadas a sofisticados equipamentos, e da permanente 
capacitação de seu pessoal. A essencialidade das suas tarefas, a capilaridade 
da sua presença e a necessidade de se utilizar modernas tecnologias 
administrativas e gerenciais  ampliaram, ao longo desses 237 anos, a 
participação da Intendência na Marinha do Brasil.
 
A essencialidade das tarefas desempenhadas se materializa 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 soluções para 
disponibilizar a casa própria para o pessoal da Marinha, no abastecimento dos 
Meios Navais, Aeronavais, de Fuzileiros Navais e dos estabelecimentos de 
terra. Em qualquer tarefa desempenhada pela Marinha é indispensável a 
presença da Intendência.
 
A capilaridade da presença da Intendência na Marinha é dimensionada pela 
participação  em todos os rincões nacionais. Embarcados nos navios protegendo 
a nossa Amazônia Azul e as calhas dos rios nacionais, 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, da Antártica ao Haiti.
 
A necessidade de se utilizar modernas tecnologias se traduz na competência 
gerada pelo pessoal empregado nos diversos sistemas operados, pois não é 
admissível que se cometa qualquer erro, engano ou omissão. O mais ínfimo 
engano pode produzir as mais funestas e irremediáveis conseqüências.
 
A Intendência não comporta lances épicos ou arrebatados. Suas tarefas exigem 
a perseverança, o desprendimento, o profissionalismo, a lealdade e a 
dedicação ao serviço. Seu trabalho é anônimo, penoso e silencioso e quando 
ausente, sua falta é por todos sentida.
 
Nesse contexto é mister reconhecer que os resultados alcançados decorrem do 
legado que nos foi deixado pelos nosso antecessores, aos quais prestamos o 
nosso preito de reconhecimento e gratidão. Ressalta-se o engajamento de 
Oficiais Intendentes guarnecendo os nossos navios na Guerra da Tríplice 
Aliança, na Divisão Naval em Operações de Guerra e na Força Naval do Nordeste 
na Segunda Guerra Mundial; em todos os conflitos, com o sacrifício da própria 
vida. Reverencia-se, também, o Almirante GASTÃO MOTTA, nosso patrono, por 
todo o ensinamento transmitido.
 
No presente, cabe enfatizar a participação de todos os Oficiais do Corpo de 
Intendentes da Marinha, do Quadro Complementar, dos demais Corpos e Quadros, 
Servidores Civis e Praças de todas as especialidades que, engajados nas 
nossas fainas, possibilitam que não haja descontinuidade nos serviços 
prestados.
Concito a todos os Oficiais Intendentes a permanecerem com as mesmas fé e 
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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, o trabalho honesto e a ética, atributos indispensáveis ao Oficial 
Intendente. Cultuem esses atributos de forma a estarem presentes em cada 
momento de vossas vidas. Além disso, relembro para que não se descuidem do 
preparo profissional. A relevância das nossas tarefas não permite o 
amadorismo.
 
Assim como hoje, posso afiançar à Marinha que, no futuro, os Oficiais 
Intendentes continuarão sempre prontos a tudo e, em qualquer circunstância 
que for preciso, a atender às necessidades da nossa Marinha. Estaremos sempre 
buscando fomentar nosso imaginário para que sejamos capazes de enfrentar 
todos e quaisquer desafios que o porvir nos apresentar. Estamos dispostos a 
superar todos os possíveis reptos para que continuemos ampliando, cada vez 
mais, nossa participação na Marinha do Brasil. 
 
A fé e crença na Marinha do Brasil nos estimulam e motivam a cumprir o nosso 
perene compromisso de “prestar o melhor serviço à Marinha”.
 
 
                                                        MARCIO MENEZES 
MENDONÇA
                                                           Vice-Almirante (IM)
                                                                 Diretor
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