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    ASSOCIAÇÃO DE VETERANONOS DO CORPO DE 

FUZILEIROS NAVAIS. 

CDC 

Ata Nº 007 Inf. Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, foi realizada a 

reunião da  Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo 

de Fuzileiros Navais às 16h,nas dependências da Sede Nacional, localizada na Ilha das Cobras, Centro, 

Rio de Janeiro, RJ. Presidida pelo Veterano Vice-Almirante (Ref-FN) Fernando do Nascimento, Presidente 

do CDC e contou com a presença dos Veteranos Membros do CDC Vice-Almirante (Ref-FN) Moacyr 

Monteiro Baptista, Vice-Presidente do CDC, Umberto Bastos Baptista, Antoninho Sancha de Paiva e Dias 

Walter Martins Moscoso, Membros e Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário. O Senhor Presidente do 

CDC abriu os trabalhos e determinou que fosse lida a Ata nº 06 relativa à reunião anterior, para 

apreciação e aprovação pelos Senhores Membros da Mesa Diretora, sendo a mesma aprovada como 

lida. A seguir apresentou a Agenda da Reunião contendo alguns assuntos de grande importância, entre 

outros, a notícia do Presidente Nacional da AVCFN relativa ao Plano Estratégico Organizacional (PEO) e 

como serão utilizados os recursos  quando a AVCFN for sorteada ou completar o pagamento do 

Consórcio junto à Caixa Econômica Federal;  Notícias sobre a atualização do endereço da Sede Principal 

das AVCFN, alterado no Estatuto da AVCFN, conforme  consta dos Artigos 3º e 80 do Estatuto; Exame 

final das contas do mês de abril; Exame preliminar do  Orçamento e das comprovações referentes ao 

mês de agosto; Agendamento da reunião extraordinária em 09 de outubro para fechamento das contas 

até 31 de agosto, tendo em vista que a  Assembleia Geral Ordinária ocorrerá no dia 23 de outubro do 

corrente ano. E por último, o Senhor Presidente do CDC informou que autorizou “Ad-Referendum” da 

Mesa Diretora, o envio da quantia de R$ 2.000,00 (Dois mil Reais) como doação para o III Encontrão do 

Nordeste, ocorrido no dia 22/09/12 na SR/Natal. Esta solicitação foi feita pelo Comandante Firmino, 

Presidente daquela Sede Regional, a fim de cobrir os gastos com o referido Evento. Ato contínuo, o 

Senhor Presidente do CDC, apresentou os Balancetes de abril, julho e agosto, para análise e aprovação 

pelos Senhores Conselheiros, Membros da Mesa Diretora. Após longo debate, os Balancetes foram 

aprovados pelo Egrégio do Conselho. Incontinenti, o Senhor Presidente do CDC, enviou uma 

correspondência ao Senhor Presidente da AVCFN, informando que os citados Balancetes foram 

aprovados. Assuntos Gerais: O Senhor Presidente do CDC, distribuiu um documento a cada Membro do 

Conselho, contendo  informações prestadas pelo Senhor Presidente da AVCFN a respeito de um jantar 

em homenagem ao Comandante-Geral do CFN da Namíbia, ocorrido nas dependências do Comando 

Geral do CFN, oferecido pelo Exmº. Sr. Almirante de Esquadra (FN)  Marco Antonio Corrêa  Guimarães, 

Comandante-Geral do CFN.   Durante o jantar, foram debatidos variados assuntos: sendo que o assunto 

principal foi a realização da nossa  Assembleia-Geral Ordinária   (AGO) que ocorrerá no dia 23 de 

outubro deste ano, além da homenagem que a AVCFN prestará ao Exmº. Sr. Vice-Almirante (FN) 

Edmundo Drumond Bittencourt, Ex-Comandante-Geral do CFN,  que em 01 de novembro do corrente 

ano, completaria seu Centenário de nascimento. Ficou acertado que, dependendo de confirmação, a 

homenagem ocorrerá no dia da AGO, às 18h, na segunda parte do Evento. Sendo que na primeira etapa 

seriam apresentados o Relatório de Atividades, a Prestação de Contas e o Orçamento 2012-2013 entre 

outros  assuntos.Na  segunda parte do Evento seria destinada as homenagens ao nosso ilustre e 

saudoso Almirante Drumond, mas também haveria entrega da Medalha de Mérito  AVCFN à Senhora  

que elaborou o Emblema da AVCFN e uma placa ao Almirante de Esquadra Valdir Bastos Ponte (que não 

pode comparecer em maio), Diploma Amigo da AVCFN ao Gerente da ARES São Gonçalo e Diretora das 

Casa do Marinheiro e alguma outra, mais significativa, que aparecer: para esta etapa, seriam convidados 

os demais  Almirantes (FN) da Ativa, os Ex-Comandantes Gerais do CFN, Almirantes Associados, 
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Comandantes de OM do CFN , familiares do Almirante Drumond e convidados. Estes convites seriam 

feitos em conjunto, pelo Comandante-Geral do CFN e pelo Presidente da AVCFN.  Estes convidados 

teriam prioridade no Auditório, “os demais Associados poderiam assistir na TV colocada andar térreo “. 

Estes dados foram extraídos de documento enviado pelo Senhor Presidente da AVCFN ao Senhor  

Presidente do CDC , apresentando  os elementos que constituem  a  Narrativa; como o relato de um  

fato  ou acontecimento, onde existem  personagens atuando e  um narrador que relata a ação.  É 

louvável a iniciativa do senhor Presidente Nacional em querer homenagear o saudoso  Alte Drumond, 

quando completaria um centenário de existência . No entanto, devo alertar aos Membros do Egrégio, 

com fulcro no Art. 30 do Estatuto, que as Assembleias Gerais Ordinárias são destinadas ao cumprimento 

do contido no Item I do citado Artigo. Portanto, SMJ deste Conselho, qualquer outro assunto que esteja 

em descompasso ou colidindo com a Norma maior em vigor, não deve ser inserido nos eventos contidos 

no Artigo 30 do Estatuto. Parece-me que as homenagens ao Alte Drumond, deveriam ser prestadas em 

outra data, em uma AGE específica, cumprindo todas as formalidades legais, conforme determina a 

nossa Norma Maior, que é  o Estatuto. 

Rio de Janeiro, RJ; 25 de setembro de 2012 
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