DELEGAÇÃO DA FAHIMTB AS AHIMTB FEDERADAS
Do presidente da FAHIMTB e AHIMTB/Resende Marechal Mário Travassos Cel Claudio
Moreira Bento aos presidentes das AHIMTB federadas: Gen Div. Arnaldo Serafim da
AHIMTB/DF Marechal José Pessoa. Cel Luiz Ernani Caminha Giorgis . da AHIMT/RSGeneral Rinaldo Pereira Câmara e Ten R/2 Art Eng Israel Blajberg da AHIMTB/RJ
Marechal João Batista de Matos.

Cel CLÁUDIO MOREIRA BENTO

Historiador Militar e Jornalista, Presidente e Fundador da Federação de Academias de
História Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB),do Instituto de História e Tradições do
Rio Grande do Sul (IHTRGS) e da Academia Canguçuense de História (ACANDHIS) e
sócio benemérito do Instituto de História e Geografia Militar e História Militar do Brasil
(IGHMB) e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e integrou a Comissão
de História do Exército do Estado- Maior do Exército 1971/1974. Presidente emérito
fundador das academias Resendense e Itatiaiense de História e sócio dos Institutos
Históricos de São Paulo ,Rio de Janeiro ,Rio Grande do Sul, Santa Catarina etc. Foi o 3º
vice presidente do Instituto de Estudos Vale—paraibanos IEV no seu 13º Encontro em
Resende e Itatiaia que coordenou o Simpósio sobre a Presença Militar no Vale do
Paraíba, cujas comunicações reuniu em volumes dos quais existe exemplar no acervo
da FAHIMTB doado a Academia Militar das Agulhas Negras.É Acadêmico e Presidente
Emérito fundador das Academias Resende e Itatiaiense de História,sendo que da
última é Presidente emérito vitalício e também Presidente de Honra.Integrou a
Comissão de História do Exercito 1971-1974 e cursou a ECEME 1967/1969. Foi instrutor
de História Militar na AMAN 1978-1980
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impressa no acervo da FAHIMTB doado

em Boletin a AMAN e em levantamento para

integrá-lo no programa Pergamium de bibliotecas do Exército

DELEGAÇÃO DA FAHIMTB AS AHIMTB FEDERADAS
Do presidente da FAHIMTB e AHIMTB/Resende Marechal Mário Travassos Cel Claudio
Moreira Bento aos presidentes das AHIMTB federadas: Gen Div. Arnaldo Serafim da
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A – Considerações iniciais:
Em 23 de abril de 2011 – Bicentenário da Academia Real Militar em Assembléia da
AHIMTB na AMAN, presidida pelo acadêmico e comandante da AMAN Gen. Div. Edson Leal
Pujol, ficou decidida a transformação da AHIMTB em Federação de Academias de História
Militar Terrestre do Brasil (FAHIMTB), com 4 Academias de História Militar Terrestre do Brasil a
ela federadas:
- AHIMTB/ Resende – Marechal Mário Travassos, por mim presidida junto com a FAHIMTB;
- AHIMTB/ Rio de Janeiro – Marechal João Batista de Mattos, presidida pelo Ten.R/2 Art.Eng.
Israel Blajberg;
- AHIMTB/ Distrito Federal – Marechal José Pessoa, presidida pelo Gen. Div. Arnaldo Serafim;
- AHIMTB/ Rio Grande do Sul – General Rinaldo Pereira da Câmara, presidida pelo Cel Luiz
Ernani Caminha Giorgis .
Como primeira providência foi a transformação da AHIMTB em AHIMTB/ Resende –
Marechal Mário Travassos, com o CNPJ e Conta Corrente da AHIMTB criada em 1° de março
de 1996, e com poderes de Federação, até esta ser criada e registrado os seus Estatutos.
Encontrou-se grandes dificuldades por razões diversas, em especial administrativas e
financeiras de criar-se oficialmente as AHIMTB mencionadas com CNPJ, Conta Corrente e,
Estatutos registrados em cartório.
Decisão a ser implementada
Em decorrência de acordo com os presidentes eleitos na Assembléia na reunião de 23 de
abril de 2011 para presidirem as AHIMTB. General de Divisão Arnaldo Serafim, da AHIMTB/DF,
Cel. Luiz Ernani Caminha Giorgis, da AHIMTB/RS e Eng. E Ten. R/2 Art. Israel Blajberg, da
AHIMTB/RJ para dar continuidade à decisão de 23 de abril de 2011 foi decido prosseguir no
projeto de 23 de abril de 2011 nas seguintes condições.
As citadas AHIMTB estariam dispensadas das seguintes providências:
- Não possuírem CNPJ, Conta Bancária e Estatutos registrados em Cartório, continuando
subordinadas a Federação, através da AHIMTB/Resende que foi registrada em cartório com
poderes de Federação.e representando a FAHIMTB.
- Possuírem delegações da FAHIMTB através da AHIMITB/Resende Marechal Mário
Travassos com poderes de Federação para o exercício das seguintes atividades
1 – Empossar acadêmicos, delegados e correspondentes, criar e extinguir delegacias e
absorver as delegacias já existentes em suas áreas .
2 – Exercer seu presidente na área de ação de sua academia as funções previstas no
Artigo 20 do Estatuto da AHIMTB/ Resende;no que for compatível.sem poder para as
transferir.a terceiros, sem ouvir a FAHIMTB.
3 – Publicar seus Informativos; O Tuiuti para a AHIMTB/RS, O Monte Castelo para a
AHIMTB/RJ e o Montese, para a AHIMTB/DF e desenvolver esforços para os divulgar via
internet a interessados de suas listas e em seus sites tendo como modelo o site da FAHIMTB
www.ahimtb.org.br
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E publicarem obrigatoriamente em seus informativos as orações de recepção e de posses de
seus acadêmicos e a de recepção de seus sócios correspondentes.
4-Observarem no ritual de posse de acadêmicos a sequência que por 16 anos foi observada
pela AHIMTB, inclusive exercendo a presidência da reunião e distinguindo a maior autoridade
presente com a condição de Presidente de Honra da reunião e solicitando que ela encerre a
reunião em tributo a Hierarquia e a Disciplina , vigas mestras do ordenamento jurídico brasileiro
e que se possível dirija palavras de incentivo ás atividades da AHIMTB promotora da reunião.
5- Que o novo acadêmico titular, cumprindo tradição acadêmica sintetize obrigatoriamente as
obras literárias dos ocupantes da cadeira aos quais sucede e que sua posse só será
confirmada com a entrega de sua oração de posse para publicação no Informativo.respectivo.
6- Manterem os registros dos acadêmicos das diversas categorias e demais membros em
ordem bem como listas de seus endereços.
7 –Empenhar-se para que todos os membros de sua AHIMTB contribuam financeiramente
para o seu custeio.Os do Exército para desconto em folha e os demais diretamente.
8- Manter rigoroso controle das orações de recepção e de posse de acadêmicos que tiverem
lugar em sua jurisdição, bem como a relação do agraciados com a Medalha do Mérito Histórico
Militar Terrestre do Brasil e índice das matérias publicadas em seus informativos.
8- Consultar os acadêmicos e outras de sua área que não participam das atividades da sua
AHIMTB ou com ela não colaboram financeiramente para o seu custeio, se desejam continuar
ou preferem serem jubilados na situação em que se encontram? Em 16 anos muito acadêmicos
depois de empossados não demonstraram interesse de participar de atividades ou do custeio
da instituição.
9 – Convidarem e empossarem como presidentes de Honra as seguintes autoridades .
- AHIMTB/DF:
1° Presidente de Honra; o Comandante do CMP em razão de comandar a área de
atuação da AHIMTB/DF
2º Presidente de Honra; o Chefe do Centro de Doutrina do EME, em razão do possível
aproveitamento dos subsídios de pesquisa de História Militar Terrestre crítica para a
nacionalização da Doutrina Militar Terrestre brasileira e conseqüente apoio as atividades da
AHIMTB/DF.
3º Presidente de Honra; o Comandante do CMB em razão de sediar o CMB em suas
instalações a sede da AHIMTB/DF.
- AHIMTB/RS:
1° Presidente de Honra; o Comandante do CMS, em razão de comandar a área de
atuação da AHIMTB/RS
2° Presidente de Honra: o Comandante do CMPA em razão de o CMPA de sediar em suas
instalações a AHIMTB/RS e o IHTRGS, ou o Comandante do CPOR/PA se for mais antigo que
o do CMPA.
3° Presidente de Honra; o Comandante do CMPA.se for mais moderno que e do
CNPOR/PA .Este por comandar uma unidade de Ensino que poderá aproveitar os
ensinamentos de História Militar Terrestre na sua área colhidos pela AHIMTB/RS...
- AHIMTB/RJ:
1º Presidente de Honra; o Comandante do CML, em razão de comandar a área de
atuação da AHIMTB/RJ , menos Resende, Itatiaia , Barra Mansa e Volta Redonda, área de
atuação da AHIMTB/Resende.
2º Presidente de Honra; o Diretor da DPHCEx, em razão de chefiar o setor relacionado
com o Patrimônio Histórico e Cultural do Exército e possuir sua sede no Rio de Janeiro e a ele
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subordinado o Centro de Pesquisa e de Estudos de História Militar do Exército que poderá
aproveitar as pesquisas e estudos de História realizados pela AHIMTB/RJ no Rio de Janeiro
3° Presidente de Honra; o Comandante da ECEME em razão de ser uma unidade de
ensino que ministra a seus alunos os fundamentos de Arte e Ciência Militar que a FAHIMTB
utiliza em suas pesquisas de História Militar Terrestre Crítica e que poderão por ela serem
divulgados e aproveitados em seus ensaios de nacionalização progressiva da Doutrina Militar
Terrestre Brasileira
10- Todas as AHIMTB terão como patrono o Duque de Caxias.
11- O Brasão de cada AHIMTB federada terá abaixo do brasão a seguir a sigla da AHIMTB,
Ex: AHIMTB/DF – Marechal José Pessoa.

AHIMTB/Resende
Marechal Mário Travassos
E as demais com as seguintes expressões abaixo do brasão. no local de AHIMTB/Resende
Marechal Mário Travassos:
AHIMTB/DF
Marechal José Pessoa
AHIMTB/RJ
Marechal João Batista de Mattos
AHIMTB/RS
General Rinaldo Pereira Câmara
12- As AHIMTB federadas darão prioridade aos estudos de História Militar Terrestre do Brasil
em sua área, relacionados com o Exército, Fuzileiros Navais, Infantaria da Aeronáutica e
Polícias e Bombeiros Militares e das Forças Terrestres extintas, Guarda Nacional, Voluntários
da Pátria etc.
13- Em caso de dúvidas consultarem a FAHIMTB. E para manterem a unidade de Doutrina
observando no que for compatível os Estatutos da AHIMTB/Resende que possui atribuições de
Federação e no qual esta passa a se apoiar. Se não for mantida a Unidade de Doutrina
constante dos Estatutos da AHIMTB/Resende e da Tradição da AHIMTB em 16 anos e
previsível o insucesso do Projeto, cuja responsabilidade histórica ficara na conta de que não a
seguiu a rigor.
Não temos dúvida que é uma missão difícil .Mas orgulhosamente conduzimos a AHIMTB
durante 16 anos, com parcos recursos em pessoal, em material e financeiros, cujo precioso
acervo acumulado em 16 anos hoje se encontra preservado em instalação da AMAN , graças
ao apoio e sensibilidade de seus comandantes o acadêmico Gen Edson Leal Pujol., o atual
Gen Bda Júlio Cesar Arruda,também 1º Presidente de Honra da AHIMTB/Resende e 3º
Presidente de Honra da FAHIMTB que decidiram e apoiaram a instalação da FAHIMTB e
AHIMTB/Resende
no interior da AMAN e do ex- comandante Gen Bda Mauro Moreira
Cupertino que acolheu as instalações da AHIMTB ao lado da então Casa do Laranjeira do 4º
Ano e o ex-comandante e acadêmico e atual Gen Ex Marco Antônio de Farias que tem apoiado
a FAHIMTB colocando recursos na AMAN para melhorar as instalações da mesma e de igual
forma o Gen Div Fernando o Vasconcellos Pereira como Diretor da DFA ,como já havia
procedido como comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, tendo inclusive dado o nome
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de Academia de História Militar Terrestre do Brasil a uma sala de aula daquele centenário
CMPA. E destacar a contribuição dos seguintes acadêmicos para tornar realidade a instalação
da FAHIMTB e AHIMTB/Resende no interior da AMAN, o Cel Claudio Alfredo Dornelles como
chefe da antiga Divisão de Ensino e o Cel Carlos Roberto Peres , vice presidente da FAHIMTB
e AHIMTB/Resende na coordenação do decidido pelos comandantes da AMAN Gen Div Edson
Leal Pujol e pelo atual Gen Bda Júlio Cesar Arruda.
Não poderíamos aqui deixar de mencionar que o patrocínio da maioria das 20 obras que
constituem o projeto História do Exército no Rio Grande do Sul concluído pela então AHIMTB
se deve ao patrocínio da FHE-POUPEX na administração do Gen Ex Clovis Jacy Burman e
projeto concluído com A História da AD/3 na administração do Gen Eron Carlos
Marques,exceção feita no planejamento atual da FHE –POUPEX de contenção rigorosa de
despesas e mais .a obra 2011- 200 anos da criação da Academia Real Militar a AMAN
E daqui para diante a FAHIMTB e Academias federadas enfrentarão grande dificuldade de
patrocínio de suas obras e divulgação de artigos de seus membros, impondo-se um grande
esforço das Academias federadas de disporem de seus sites para enfrentar a divulgação de
seus trabalhos, pois os colocarão na WEB para consultas em melhores condições do que em
revistas.
No mais votos de que os presidentes das AHIMTB/DF, AHIMTB/RJ e AHIMTB/RS junto
com os membros de suas diretorias encontrem meios de disporem de sites e conduzam as
mesmas a gloriosos destinos mantendo rigorosa Unidade de Doutrina. Em cumprimento do
disposto nos Estatutos da AHIMTB/Resende registrados em cartório com cópia em anexo.

Cel Claudio Moreira Bento
Presidente da FAHIMTB e AHIMTB/Resende Marechal Mário Travassos
Visto:
Hélios Mallebranche Freres Cel
Acadêmico Presidente do Conselho Fiscal da FAHIMTB e
AHIMTB/Resende Marechal Mário Travassos
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