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               Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais  

                  Ata da Assembléia Ordinária de Conselheiros da AVCFN  

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e treze, reuniram-se os Conselheiros da Associação 

de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais em Assembléia Ordinária, em segunda e última 

convocação, ás 15h00min, na sua Sede Nacional, situada na Ilha das Cobras, em frente ao HCM, na 

cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.091-000, estando presentes 15 Conselheiros em dia com as suas 

obrigações, conforme previsto no Inciso II do Artigo 32 do Estatuto da AVCFN, que assinaram a Relação 

de Presenças, tendo como Mestre de Cerimônias (MC) o Veterano SO Antoninho Sancha de Paiva, que, 

seguindo o roteiro, anunciou a instalação da Assembléia Ordinária de Conselheiros da Associação de 

Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais para eleger e empossar a Mesa Diretora do CDC para os dois 

próximos anos. A seguir o MC convidou a todos os presentes para que, em pé, entoassem o Hino 

Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e Música de Francisco Manuel da Silva. 

Após o cântico do Hino, o MC anunciou a presença no auditório do Senhor Vice-Almirante Refº(FN) 

Fernando do Nascimento, Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN. Em seguida 

solicitou permissão para conduzir os trabalhos e anunciou que o Senhor Vice-Almirante Refº (FN) 

Fernando do Nascimento, Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, presidirá a 

Assembléia Ordinária de Conselheiros, conforme previsto no § 1º do Artigo 28 do Estatuto da AVCFN. A 

seguir o Presidente da Mesa dos Trabalhos convidou o Senhor Vice-Almirante Refº (FN) Moacyr 

Monteiro Baptista, Vice-Presidente do CDC, para tomar parte na Mesa da Assembléia e o Capitão-de-

Corveta Ref (T) Juvenal Veríssimo Bulhões para Secretariar os trabalhos. Incontinenti, o Senhor 

Presidente da Mesa dos Trabalhos declarou aberta a Assembléia Ordinária de Conselheiros. Ato 

contínuo, o  MC anunciou os nomes dos Conselheiros que encerraram o Mandato: Presidente, Vice-

Almirante Refº (FN) Fernando do Nascimento, Vice-Presidente, Vice-Almirante Refº (FN) Moacyr 

Monteiro Baptista, Secretário, CC Refº (T) Juvenal Veríssimo Bulhões, e Membros: 1º Ten Rm2 Umberto 

Bastos Baptista, SO Antoninho Sancha de Paiva e SO Dias Walter Martins Moscoso. Em seguida foi 

realizada a Eleição da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, para o período 

2013-2015, tendo o MC anunciado a  composição da única Chapa inscrita para concorrer o Pleito 

Eleitoral:   Presidente: Vice-Almirante Refº (FN) Fernando do Nascimento;  Vice-Presidente: Vice-

Almirante Refº (FN) Moacyr Monteiro Baptista; Secretário: Capitão-de-Corveta Ref (T) Juvenal 

Veríssimo Bulhões; Membros: 1º Ten Rm2 Umberto Bastos Baptista, SO Antoninho Sancha de Paiva e 

SO Dias Walter Martins Moscoso, como Membros efetivos e como Membro Suplente o SO Pedro Paulo 

José dos Santos. O Presidente da Mesa dos trabalhos perguntou se alguém teria objeções legais contra 

quaisquer dos nomes apresentados. Ninguém se manifestou,  após a verificação da legalidade da Chapa 

concorrente para o período de 2013 a novembro de 2015, o Senhor Presidente do CDC perguntou:  

quem estiver de acordo com a Eleição da Chapa permaneça como está, e como não houve 

manifestação, o Senhor Presidente do CDC declarou eleita por aclamação e por unanimidade a Chapa 

que será presidida por ele e deu posse aos componentes da Chapa para o período de 2013 a 2015.  

 Incontinenti, o MC convidou os Membros da Mesa Diretora empossada a ocuparem os seus lugares, e 
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convidou os presentes para, em pé, entoarem a Canção da Associação de Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais. Após o cântico, o MC anunciou aos presentes que o Senhor Presidente da Mesa 

Diretora Empossada faria uso da palavra. Palavras do Senhor Presidente empossado: “É sempre com 

bastante orgulho e com muita alegria, que agradeço a Deus e a todos os presentes, pelo 

comparecimento a este Evento destinado ao cumprimento do nosso mandato que irá ocorrer durante 

os próximos dois anos à frente deste Conselho, Órgão encarregado de dar suporte e apoio às atividades 

da AVCFN, com a finalidade de desenvolver um trabalho direcionado para o bem estar do Veterano. No 

entanto, confesso aos presentes que esperava encontrar o Auditório cheio, já que a nossa Associação 

possui sessenta e seis (66) Conselheiros Efetivos e cinco (5) Transitórios. No entanto, poucos 

Conselheiros compareceram ao Pleito Eleitoral, momento máximo da Democracia Regimental de 

qualquer Entidade. Talvez a falta de quórum na primeira convocação se deva a mudança da data do 

Evento do dia 20 para o dia 18 de novembro, embora todos tivessem sido avisados desta modificação, 

tendo em vista que no dia 20|11, dia da Consciência Negra, foi observado Regime de Domingo em toda 

a Marinha. Agradeço o apoio prestado pelos Conselheiros Membros da Mesa Diretora, pelo excelente 

trabalho que desenvolveram durante o Biênio de 2011 a 2013. Agradeço também o comparecimento de 

todos os presentes desejando-lhes muitas felicidades, e enalteço o Conselheiro Moscoso pelos 

excelentes serviços prestados ao CDC, no setor de tesouraria, durante muitas gestões. Relembro-me de 

um percalço que tive em minha vida, dentre outros, que a princípio me trouxeram algum desconforto, 

principalmente quando deixei o comando do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, sendo  

transferido para o Estado Maior da Armada, função que estava vazia, tendo sido o último a ocupá-la há 

mais de dois anos o saudoso CMG (FN) Leonardo de Matos. O desconforto advinha de ser “um CMG 

(FN) ajudante de um CMG da Armada”. Malgrado o desconforto, tive sorte, pois todos os que ocuparam 

aquela cadeira como meu Chefe eram pessoas minhas amigas de longa data. Entretanto, encontrando a 

mesa vazia, roguei a Deus proteção e terminei sendo o primeiro Oficial FN a exercer a função de 

Encarregado de Divisão daquele EM, onde permaneci por três anos e nove meses. Cito este episódio 

para lembrar a todos que precisamos refletir principalmente nos momentos de grandes atribulações, 

pois o ser humano é capaz de tirar forças da sua própria fraqueza e aprender a vencer as dificuldades 

dentro de um processo lento e gradual de crescimento e amadurecimento em todos os sentidos: físico, 

emocional e intelectual. O homem nasce, cresce, amadurece e morre e continua a sua caminhada em 

outros planos de vida.  Nós temos que superar dificuldades e deixar de lado as nossas vaidades em prol 

do crescimento da nossa AVCFN. Que tenhamos um bom desempenho nas nossas funções, sob a 

proteção de Deus”. Na qualidade de Secretário permito-me colocar nesta Ata que “parece que os 

ensinamentos do nosso Presidente do CDC se devem a sua grande espiritualidade, pois o próprio 

Senhor Jesus passou por estágios de desenvolvimento. Além de emocionado, observei que durante a 

Alocução do Presidente da Mesa, a seleta platéia ficou extasiada diante dos ensinamentos proferidos 

de maneira humilde e simples, ao demonstrar que o ser humano precisa ter um coração quebrantado 

para poder crescer em estatura, espiritualmente e culturalmente, para que não fique estagnado, preso 

a sua própria ignorância espiritual. Pois todo crescimento segue um curso natural e está sujeito às leis e 
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a alguns princípios”.  Terminada a alocução, o Mestre de Cerimônia, seguindo o roteiro, convidou a 

todos para que, em pé, entoassem a Canção ”Na Vanguarda“ e, findo o cântico, puxou os tradicionais 

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 Senhor Presidente da Mesa agradeceu a 

presença de todos e declarou encerrada a Assembléia Ordinária de Conselheiros e, para constar, eu, 

Juvenal Veríssimo Bulhões, servindo como Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada 

respectivamente pelo Presidente da Mesa dos Trabalhos e por mim, para que produza os efeitos  da 

Lei.  

Rio de Janeiro, em 18 de novembro de 2013. 

 

             FERNANDO DO NASCIMENTO                                     JUVENAL VERISSIMO BULHÕES 

                   Vice-Almirante Refº  FN                                                        Capitão de Corveta Refº  (T)                     

                         Presidente                                                                                  Secretário 


