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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Nº 01 DA REUNIÃO CONJUNTA CONSELHO DELIBERATIVO/DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e doze foi realizada uma Reunião Conjunta 

do CDC/DAdm, tendo como Mestre de Cerimônia o Veterano Antoninho Sancha de Paiva,  a 

fim de aprovar o Balancete do mês de setembro de dois mil e doze, e homenagear alguns 

Veteranos que se destacaram por sua contribuição à cultura brasileira e à Marinha, bem como, 

informar que o Comandante da Marinha concedeu a Medalha Mérito Tamandaré  à  AVCFN. 

Antes do início da Reunião, o Senhor Mestre de Cerimônia, cumprimentou os Veteranos e 

Familiares presentes, e solicitou aos presentes que tomassem os seus assentos e desligassem 

os seus celulares ou que os colocassem em modo silencioso. A seguir o Senhor Mestre de 

Cerimônia convidou a todos para que em pé, entoassem o Hino Nacional Brasileiro. Após o 

canto do Hino Nacional, o Senhor Mestre de Cerimônia, seguindo o roteiro, convidou o Senhor 

Vice-Almirante Refº (FN) Fernando do Nascimento, Presidente do CDC, para, presidir a Sessão, 

conforme previsto no § 1º do Artigo 28 do Estatuto da AVCFN. O senhor Presidente do CDC  

convidou para compor a Mesa dos Trabalhos   o Senhor  Vice-Almirante Refº(FN) Moacyr 

Monteiro Baptista, Vice Presidente do CDC, e o Presidente Nacional  da DAdm, CAlte (FN) José 

Henrique  Salvi  Elkfury e o Capitão-de-Corveta Refº-(T) Juvenal Veríssimo Bulhões para 

secretariar os trabalhos. Após ocuparem os seus lugares à Mesa, o Senhor Presidente declarou 

aberta a Reunião Conjunta do CDC/DAdm e concedeu  a palavra ao Mestre de Cerimônia para 

o cumprimento do Roteiro previsto. Mestre de Cerimônia - Pela  Portaria nº 523 de novembro 

de 2012, o Comandante da Marinha concedeu a Medalha Mérito Tamandaré à Associação de 

Veteranos  do Corpo de Fuzileiros Navais. A Medalha em tela foi criada pelo Decreto Nº 

42.111, de 20 de agosto de 1957 e destina-se a agraciar autoridades, instituições e 

personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado relevantes 

serviços na divulgação ou no fortalecimento das tradições da Marinha do Brasil, honrando seus 

feitos ou realçando seus vultos históricos. A imposição da Medalha no Estandarte da AVCFN 

ocorreu no dia 13 de dezembro de 2012, na Cerimônia do Dia do Marinheiro, em Brasília, 

estando a Associação  representada pelo Senhor Presidente do CDC, Almirante Fernando do 

Nascimento, e sendo Porta Estandarte, o Presidente  da Seção Regional Brasília, Veterano 

Fernando Ferraiolo Silveira. Para registrar este fato marcante na História da AVCFN, foi 

descerrado, pelo Presidente do CDC, um quadro com o Emblema da AVCFN, agora emoldurado 

pela Medalha Mérito Tamandaré. Após o descerramento, o Senhor Mestre de Cerimônia, 

prosseguindo os trabalhos, declarou que seria feita homenagem ao Senhor Sebastião Ladislau 

da Silva, conhecido como Pilombeta, o Marinheiro Compositor, em reconhecimento por sua  

contribuição à cultura brasileira e à Marinha do Brasil,  com a entrega de uma lembrança pelo 

Senhor Vice-Presidente do CDC, Almirante Moacyr Monteiro Baptista. Este Marinheiro nasceu 

em 1934 na cidade de Glória de Goitá, Estado de Pernambuco,  tendo ingressado na Marinha 

em 1952. No ano seguinte, já no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira de compositor, sendo 

autor de canções gravadas pelos "reis" Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e Wilson Simonal, como  

co-autor na letra de "Escreva uma carta meu amor". Após a entrega da lembrança, o Senhor 

Mestre de Cerimônias anunciou: agora será apresentado aos presentes, o Quadro "Alvorada 
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festiva" doado à AVCFN pelo Veterano Marcelo Domingos Pascoal Gomes, autor da Obra.  Ao 

agradecer pela oferta, foi convidado o Veterano Pascoal para, juntamente com o Diretor 

Cultural e com o Diretor de Patrimônio, conduzir o descerramento do Quadro, que passará a 

ficar exposto neste Auditório, enriquecendo o acervo cultural da Sede Nacional. Após a 

apresentação do quadro, o Senhor Mestre de Cerimônia anunciou que o Senhor Presidente da 

DAdm, CAlte (FN) Elkfury faria uso da palavra. Durante a sua alocução, o Senhor Presidente 

Nacional, CAlte (FN) José Henrique Salvi Elkfury, enfatizou com bastante orgulho e satisfação a 

outorga da Medalha Mérito Tamandaré à Associação de Veteranos do  Corpo de Fuzileiros 

Navais, pelo Senhor Comandante da Marinha, em reconhecimento pelos 40 anos de existência 

da nossa AVCFN.Também se disse orgulhoso pela fibra e entusiasmo demonstrados pelo 

Veteranos que participaram da Marcha a pé entre a Ilha das Flores e São Pedro da Aldeia, num 

percurso de 123 KM  percorridos  em 3 dias, pelo GT-40, com o Apoio da  Força de Fuzileiros da 

Esquadra, da BAeNSPA e do Acampamento Batista Fluminense. Durante este Evento foi 

entregue pelo Senhor Presidente da AVCFN uma Placa à Força Aeronaval, como homenagem 

pelo 96º Aniversário da Aviação Naval. Também fez um agradecimento especial aos Veteranos 

Pascoal e Pilombeta, pelo reconhecimento prestado à nossa Associação. Após a alocução do 

Senhor Presidente da DAdm, o Senhor Presidente do CDC, Almirante Fernando do Nascimento, 

fez  um agradecimento especial ao Marinheiro Compositor conhecido como Pilombeta , por ter 

ofertado um Livro de Poesias  à nossa AVCFN, que certamente irá aumentar o nosso acervo 

cultural. Cabe destacar ainda, as atividades desenvolvidas pela nossa Associação durante o 

Ano de 2012, na pessoa do Almirante Elkfury, que com a sua inteligência e organização soube 

administrar e  conduzir os recursos financeiros,  carreando para os setores priorizados, a fim 

de superar os desafios que o bom Administrador encontra durante a sua gestão. Parece-me 

que o Almirante Elkfury conseguiu navegar a favor do vento, principalmente pela boa 

convivência que possui, tanto na Marinha como dentro do nosso CFN e da Sociedade Civil. Por 

último, informou aos presentes que durante o Evento da Entrega da Medalha Mérito 

Tamandaré, realizado no dia do Marinheiro, em 13 de dezembro de 2012, pelo Senhor 

Comandante da Marinha, ficou bastante orgulhoso, quando ouviu a declaração do próprio 

Comandante da Marinha, em dizer  que admirava os excelentes serviços prestados  pela nossa 

AVCFN aos seus Associados e à Marinha do Brasil. Este elogio serve de incentivo mesmo para 

os mais céticos que só acreditam  em “céu de brigadeiro”, pois quando existe alguma 

turbulência, entram em desespero, não valorizando as dificuldades que muitas das vezes 

acontecem em nossas vidas para nos fortalecer. Também elogiou o trabalho dos Conselheiros 

Membros do CDC e aos Diretores da DAdm, que não mediram esforços no cumprimento do 

dever. Informou ainda, que o ano de 2013, será um ano das Eleições e que no dia 28 de 

fevereiro de 2013, haverá uma Assembleia para referendar os documentos já aprovados. Por 

fim, agradeceu a todos os presentes e ainda brincou, dizendo que, de acordo o Calendário dos 

Maias, o final do mundo seria em dezembro de 2012. Após a Alocução do Senhor Presidente 

do CDC, o Mestre de Cerimônia convidou a todos para que, em pé. entoassem a Canção "Na 

Vanguarda", letra do Professor João de Camargo e música do Professor Tenente Luiz Cândido 

da Silveira. Após o canto o Senhor MC anunciou: atenção para os Hurras – “Ao Brasil “, “À 

Marinha do Brasil”, “Ao Corpo de Fuzileiros Navais” e “À Associação de Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais”.  Findas estas formalidades, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a  Reunião Conjunta CDC-DAdm e, eu, CC(Refº-) Juvenal Veríssimo 

Bulhões, servindo de Secretário,  lavrei a presente Ata que vai assinada respectivamente pelo 
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Presidente da Mesa e por mim para que produza os efeitos legais da Lei. 

Rio de Janeiro, em 18 de dezembro e 2012.  

 

     FERNANDO DO NASCIMENTO                               JUVENAL VERÍSSIMO BULHOES 

Vice-Alte  Ref (FN) Presidente do CDC         Capitão-de-Corveta Ref (T) Secretário do CDC 

  

  

 
 


