
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
Ata nº 13 Inf  da Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN 

                  
          Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e treze, às 16h00min, a Mesa Diretora  do 

Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais realizou uma Reunião Extraordinária, na sua Sede Nacional, situada na ilha das 
Cobras, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, com base na Portaria nº 001|2013, do Conselho 
Deliberativo e Consultivo da AVCFN, a fim de formalizar a composição da Comissão para 
condução dos trabalhos durante a Eleição, contando com a presença dos seguintes 
Veteranos: Vice-Almirante Refº(FN) Fernando do Nascimento, Presidente do CDC,  Vice-
Almirante Refº (FN) Moacyr Monteiro Baptista, Vice-Presidente do CDC, Antoninho Sancha 
de Paiva, Membro e  Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. Contou ainda com a presença 
dos Conselheiros Pedro Paulo José dos Santos e Wilson de Souza Xavier. Os Conselheiros 
Umberto Bastos Baptista e Dias Walter Martins Moscoso justificaram as suas ausências. 
Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, os Membros da mesa Diretora do 
Conselho aprovaram e assinaram a ata da reunião anterior. A seguir determinou que o 
Secretário fizesse a leitura dos nomes dos Conselheiros que irão compor a Mesa na 
condução da Eleição da AVCFN, a realizar-se no mês de outubro. Composição da Mesa de 
acordo com a Portaria nº001-2013 do CDC, para acompanhar os trabalhos durante o período 
de votação: Presidente: Vice-Almirante (FN-Refº) Moacyr Monteiro Baptista; Membros 
Conselheiros: Juvenal Veríssimo Bulhões e Antoninho Sancha de Paiva; Membros 
Associados: Pedro Paulo José dos Santos e Wilson de Souza Xavier; Membro Suplente 
Conselheiro: José Edgar de Moraes; e Membro Suplente Associado: Georgino de Moraes 
Mattos. A seguir o Senhor Presidente do CDC informou, como esclarecimento, que todos os 
Associados Efetivos que estiverem com suas obrigações em dia com a AVCFN poderão 
formalizar suas candidaturas por meio de requerimento específico, encaminhado ao Senhor 
Presidente do CDC e entregue na Secretaria da AVCFN, até o último dia útil de agosto dos 
anos ímpares, conforme o contido no § 3º do Artigo 65 do Estatuto da AVCFN, e Candidatos a 
Conselheiros Transitórios para preenchimento de cinco (5) vagas. Após os devidos 
esclarecimentos, o Senhor Presidente do CDC informou que o balancete referente ao mês de 
julho não seria analisado pelo Conselho, devido a não prontificação do citado balancete pela 
Contadora que presta serviços a AVCFN. Também informou que a SR-Salvador enviou o 
Relatório Trimestral, referente ao 3º Trimestre do Ano Fiscal com o devido saldo de 
R$894,34 (oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos). Informou ainda, 
que o Senhor Presidente da SR-Salvador solicitou uma ajuda financeira no valor de RS 
2.000,00 (dois mil reais) para atender as necessidades no transporte e alimentação das 
componentes da Ala Feminina que irá participar de um Evento em Recife, no dia 31-08-2013. 
Também informou que haverá o Encontrão do Nordeste em Salvador, Bahia,, no dia 05 de 
outubro do corrente ano, e que aquela SR irá formalizar um novo pedido de verbas para os 
gastos necessários durante o Evento. A ajuda de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para atender o 
evento da Ala Feminina da SR Salvador foi aprovada pelo Senhor Presidente CDC, “AD-
REFERENDUM” da Mesa Diretora do CDC, em virtude do pouco tempo para uma reunião do 
Conselho e informada aos Membros da Mesa Diretora do CDC por e-mail. O Secretário do 
CDC sugere aos demais Membros do Conselho, que qualquer quantia solicitada deverá ser na 
forma de empréstimo e não como doação, a fim de evitar novas solicitações. Estes pedidos 
de verbas extras, para atender Eventos no âmbito das Seções Regionais, deverão constar na 
Proposta Orçamentária para o Ano Fiscal seguinte, conforme preceitua o Artigo nº 85 do 
Estatuto da AVCFN, a fim de evitar novos pedidos que já estejam se tornando frequentes. 
Outro assunto de grande importância foi a Proposta enviada pelo Senhor Presidente 
Nacional da AVCFN, Alte José Henrique Salvi Elkfury, solicitando que seja alçado à categoria 
de Associado Benemérito o Associado CF (T-Ref)  Jaime Falavigna Filho, a fim de receber o 
Título na Sessão Solene no dia 10 outubro de 2013. A proposta do Senhor Presidente da 



AVCFN foi aprovada pelos Senhores Conselheiros, com fulcro no § 3º do Artigo 6º do 
Estatuto da AVCFN. A seguir o Senhor Almirante Moacyr Monteiro Baptista, Presidente da 
Comissão, informou aos Conselheiros que irão compor a Mesa Eleitoral, que haverá reunião 
no dia 02 de outubro às 16h, a fim de adequar os trabalhos da Comissão com os dados que 
serão fornecidos pela DAdm, na composição das chapas que forem apresentadas para 
concorrerem ao pleito eleitoral, dentro do previsto pelo calendário eleitoral.  

         Não havendo mais assunto a ser tratado, às 17h30min, o Senhor Presidente do CDC deu por 
encerrada a presente reunião, e eu, Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente 
Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente do CDC, por mim e pelos demais Conselheiros 
para que  produza os efeitos da Lei. 

 

Rio de Janeiro, em 20 de agosto de 2013. 
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