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COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

SALVADOR, BA.
Em 9 de janeiro de 2017.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 04-3/2017

Assunto:

Assunção de Cargo, Palavras Iniciais e Ordens em Vigor.

Para conhecimento deste Comando, Organizações Militares subordinadas e
devidos fins, torno público o seguinte:
1 – ASSUNÇÃO DE CARGO
Nomeado pelo Decreto Presidencial, de 24 de novembro de 2016, e em cumprimento à
Ordem de Serviço nº 01-1, de 9 de janeiro de 2017, do Comandante de Operações Navais,
assumo, na presente data, o cargo de Comandante do 2º Distrito Naval.
2 – PALAVRAS INICIAIS
Assumo o Comando do Segundo Distrito Naval impactado pela importância e pelas
responsabilidades inerentes a este Comando. Para este carioca humilde, morador do subúrbio,
que iniciou na Marinha aos 10 anos de idade, como aluno de um curso de formação de operários
para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, é um longo caminho, percorrido em boa medida
pelo empenho e tenacidade de minha mãe, dona Sulayr; e ainda por serem as Forças Armadas as
instituições mais democráticas e meritocráticas que conheço, em nosso país.
A importância desse comando pode ser compreendida se vislumbrarmos que o Distrito
Naval é a Marinha do Brasil em sua região de atuação, tendo que atender a uma miríade de
tarefas, tais como: savalguardar a vida humana, prover segurança à navegação, contribuir para a
proteção ao meio-ambiente, controlar a movimentação de meios navais, cooperar com as ações
de diversos órgãos do poder público, no mar, nos rios e lagos, empregando navios, aeronaves e
fuzileiros navais, como recentemente ocorreu durante as olimpíadas.
Para tudo isso, o Segundo Distrito, conta com quase 3500 homens e mulheres, civis,
fuzileiros navais e marinheiros, dedicados e abnegados profissionais, atuando em área de mais de
1 milhão de Km2, englobando todo o estado da Bahia e de Sergipe, o norte de Minas Gerais e o
sudoeste de Pernambuco, cortada pelo “velho chico”, de Pirapora a Paulo Afonso e sendo
limitada a leste por cerca de 1.200 Km de fronteira Atlântica.
São 11 organizações militares diretamente subordinadas, cerca de 450 fuzileiros navais, 9
navios, a única estação de magnetologia da Marinha, a única Força de Minagem e Varredura, a
segunda maior base naval da Marinha e o segundo maior centro de atendimento de saúde à
família naval.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao ponderar tremendo desafio, sinto-me a um só tempo impactado e estimulado, razão pela
qual busco a prudência na ação, como postulado por Aristóteles, e agradeço ao Exmo. Sr.
Almirante de Esquadra EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA, Comandante da Marinha,
por tamanha confiança ao designar-me para tão nobre comando.
Agradeço ao Exmo. Sr. Almirante de Esquadra SÉRGIO ROBERTO FERNANDES DOS
SANTOS, Comandante de Operações Navais e meu comandante, pela forma fidalga como me
recebeu no setor, e pela alegria que me proporcionou ao empossar-me no cargo.
Agradeço ao prezado amigo e companheiro de tantas jornadas, desde a década de 1970, na
equipe de remo da Escola Naval, Vice-Almirante CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, pela
passagem de serviço impecável e gentileza constante, como lhe é tradicional. Aproveito o
momento para desejar-lhe o sucesso que sempre teve também à frente do Comando do Primeiro
Distrito Naval, que já assumiu de forma cumulativa. Sua inteligência, ponderação e empenho
sobejamente conhecidos continuarão a lhe servir como balaustrada para os dias de mares
revoltos.
Agradeço às diversas esferas do poder público, academia, empresariado, e de todos os
setores importantes para a consecução das tarefas afetas a este Comando, aqui presentes ou
representados. Peço que sintam-se todos muito bem-vindos e que vejam neste almirante mais um
colaborador, para minorarmos os problemas que afligem nossos irmãos brasileiros. Contem
comigo para juntos “protegermos nossas riquezas e cuidarmos da nossa gente”.
Tenho ainda neste dia grande alegria pessoal e elevado orgulho profissional por contar com
presenças tão ilustres.
Primeiramente, ao meu ainda Chefe, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Defesa, RAUL
JUNGMANN, com quem tive inúmeras lições de descortino e de construção de pontes para o
futuro das nossas Forças Armadas, agradeço não só por seu empenho em estar presente à esta
cerimônia, mas principalmente por todas as demonstrações de apreço e confiança em minha
assessoria.
Ao Exmo. Sr. Governador do Estado da Bahia, RUI COSTA, assim como ao Exmo. Sr.
Prefeito da Cidade de Salvador, ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO,
agradeço por este gesto de consideração à Marinha do Brasil, dispondo de precioso tempo em
suas densas agendas para estreitar ainda mais os laços entre nossas instituições.
Ao Exmo. Sr. JAQUES WAGNER, ex-Ministro de Estado da Defesa e ex-Governador da
Bahia, agradeço pelas inúmeras lições de pragmatismo e de negociação, como por exemplo na
aquisição do mais recente navio incorporado à Marinha do Brasil, o NDM BAHIA.
Ao Exmo. Sr. ALDO REBELO, ex-Ministro de Estado da Defesa, erudito a quem invejo a
privilegiada memória, agradeço as muitas aulas de história e de culto aos valores nacionais. Têlo assessorado expandiu minha forma de perceber e admirar nossos valores e diversidade
culturais.
Agradeço a todos os meus antecessores neste comando, pelo maravilhoso legado que
deixaram, na pessoa do Exmo. Sr. Almirante de Esquadra ÁLVARO LUIZ PINTO, ministro do
STM.
Agradeço aos muitos chefes, pares e subordinados que me fizeram internalizar o sentimento
inebriante que é servir à Marinha do Brasil.
Ao Exmo. Sr. Comandante da Sexta Região Militar, General de Divisão JOAREZ e ao
Exmo. Sr Comandante do II Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro AGUIAR, aos
secretários de governo estaduais, comandantes das PM e dos CBM estaduais, secretários
municipais, demais irmãos de armas, veteranos e ex-combatentes, amigos, SOAMARINOS,
companheiros da Turma Mariz e Barros e do C-PEM 2008 agradeço o apoio e a ilustre presença.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao Deus Todo-Poderoso, autor da minha fé, Senhor da Eternidade, a quem o vento e o mar
obedecem, agradeço por tantas e tão imerecidas bênçãos.
Meu último parágrafo é voltado à minha tripulação: confio em vocês, peço que confiem em
mim, busquem a efetividade e a felicidade na ação de bem servir ao Brasil, pois é o que
continuarei a fazer, juntamente com vocês. Mantenham-se altivos e orgulhosos de envergar o
uniforme da invicta Marinha do Brasil, que vem provando seu valor ao povo brasileiro há
séculos, em especial aqui na cidade do Salvador, sede de nosso Comando, cujo símbolo mais
conhecido é o farol mais antigo das américas, que se encontra sob a jurisdição deste Distrito
Naval.
Ao final da cerimônia, além das belezas históricas à nossa volta, como o famoso elevador
Lacerda e o Forte São Marcelo, concito-os a observarem os bustos que guardam os quatro cantos
deste pátio: Tamandaré, nosso Patrono, humilde, firme e fidalgo; Barroso, chefe naval mais
importante da guerra do Paraguai; Frontin, que teve a hercúlea tarefa de defender o nosso mar de
submarinos alemães na I GM; Marcílio Dias – marinheiro que doou sua vida defendendo nosso
pavilhão. Que seus exemplos e legado de bravura e determinação em presença das adversidades,
juntamente com o do Segundo-Tenente João das Botas, o Marinheiro da Independência,
sinônimo de bravura, obstinação e criatividade, nos sirvam de incentivo e inspiração!
Viva a Marinha!
3 – ORDENS EM VIGOR
Permanecem em vigor todas as ordens do meu antecessor.

ALMIR GARNIER SANTOS
Vice-Almirante
Comandante
LUIS FELIPE MELO DA MATA
Capitão-Tenente (AA)
Enc. do Serviço de Secretaria e Comunicações
AUTENTICADO DIGITALMENTE
Distribuição:
Lista 80, 820, ComOpNav, DPMM, GCM, Com2ºDN-04, Com2ºDN-04.1 e Com2ºDN-51.
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