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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
Ata nº 15 Informatizada do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do 

Corpo de Fuzileiros Navais. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, reuniram se os Membros da 
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo às 14h30min, na Sede Nacional da AVCFN 
situada na Praça Barão de Ladário s\nº, Ilha das Cobras, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ 
CEP.20.091000, estando  presentes  os seguintes Conselheiros: Vice Almirante Ref (FN)  
Fernando do Nascimento, Presidente do CDC,  Umberto Bastos  Baptista,  Antoninho Sancha 
de Paiva,  Dias Walter Martins Moscoso, Membros e Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. Os 
Conselheiros ViceAlmirante Ref (FN) Moacyr Monteiro Baptista e Pedro Paulo José dos Santos 
justificaram suas ausências. Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, os Membros 
do Conselho aprovaram e assinaram a Ata anterior. A seguir, o Senhor Presidente do CDC, 
seguindo o Roteiro contido na Agenda detalhando a execução dos trabalhos para ano de 2014, 
fez um agradecimento e resumiu de maneira sucinta as atividades exercidas pelos Membros 
do Conselho durante o ano de 2013. Em seguida colocou em pauta os Balancetes dos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2013 e o balancete de janeiro de 2014, para análise e 
aprovação, se fosse o caso, pelos Senhores Conselheiros Membros da Mesa Diretora. Após 
alguns debates por parte dos Conselheiros, os citados Balancetes foram aprovados. 
Incontinenti, o Senhor Presidente do CDC, informou os Membros do Conselho, que recebera 
do Senhor Presidente da DAdm, um Email datado de 13 de fevereiro de 2014, solicitando a 
criação de uma Comissão, cuja composição será de cinco Membros: sendo dois do CDC e três 
da Diretoria Administrativa, que irão definir para quais Órgãos da Marinha e do CFN, será 
concedida “a Medalha Mérito AVCFN”, por ocasião da Sessão Solene alusiva ao aniversário da 
AVCFN, prevista para o dia 16 de Maio do corrente ano. Também enviou quatro propostas de 
Associados Beneméritos referentes às seguintes Personalidades que foram aprovadas pelo 
Pleno do CDC: ViceAlmirante Paulo Cesar de Quadros Kuster, Comandante do 5º Distrito 
Naval, ViceAlmirante José Carlos Mathias, Comandante do 7º Distrito Naval, ViceAlmirante 
Marcos Nunes de Miranda, Comandante do 3º Distrito Naval e ContraAlmirante (MD) Paulo 
Cesar de Almeida Rodrigues, Diretor do Hospital Naval Marcílio Dias. O Presidente do CDC 
indicou os Conselheiros da Mesa Diretora do CDC/AVCFN, os Veteranos, Antoninho Sancha de 
Paiva e Pedro Paulo José dos Santos para compor a Comissão que definirá os nomes das 
Personalidades ou Órgãos que serão agraciados na Sessão Solene alusiva ao aniversário de 
criação da AVCFN, que ocorrerá no dia 04 de maio, e que será celebrada no dia 16 de maio. O 
Senhor Presidente do CDC, solicitou aos Membros do Conselho que também enviassem nomes 
de personalidades ou de organizações que estejam ligadas por laços de amizade com o Corpo 
de Fuzileiros Navais, que por ventura tenham sido esquecidos.  
Assuntos Gerais. O Presidente do CDC iniciou abordando a decisão que tomou em nome de 
todos quando foi consultado dia 30 de janeiro pelo Presidente do CF da SR/São Paulo a 
respeito da aplicação do artigo 73 do Estatuto invocado por um concorrente às eleições que 
foram realizadas dia 5 de fevereiro naquela SR. Informou que não houve tempo hábil para 
consultar a todos e que o documento por ele firmado deveria estar em São Paulo dia 31 de 
janeiro, sábado. Esclareceu que a decisão que tomou não concedendo abrigo para o registro 
de uma chapa que continha apenas o Candidato à Presidente e o CF, sendo o Candidato à  
Presidência do Conselho Fiscal irmão do Candidato à Presidência da SR/São Paulo lhe pareceu 
correta. Após a troca de informações e de esclarecimentos com o Conselheiro Umberto, o 
assunto foi considerado encerrado com o apoio de todos. Em seguida, o Senhor Presidente do 
CDC informou aos Membros da Mesa Diretora, que viajaria no dia 26 de fevereiro a Brasília, a 
fim de assistir a posse do CMG (FN) João Leonardo Palmieri Parente no Comando do 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, que ocorreria dia 28 de fevereiro, Unidade de 
destaque dentro do CFN. Confidenciou aos Conselheiros, que conheceu o Comandante 
Parente quando criança de pouca idade, e hoje, como Oficial Superior do CFN, irá comandar 



2 
 

uma das Unidades mais invejadas pelos Oficiais que estão qualificados para tal Cargo. No 
entanto, fez questão de dizer a todos os presentes que ele estava indo por seus próprios 
meios. Esta decisão tomada pelo Senhor Almirante Fernando do Nascimento, vem demonstrar 
o grau de grandeza de um Oficial General. Referindose a pequenas disputas que por vezes 
ocorrem dentro da Associação, repetiu  o que tem dito nas suas Preleções, de que a vaidade, o 
orgulho e a prepotência, deverão ser deixados de lado em prol do congraçamento de todos os 
Veteranos Fuzileiros Navais, Associados ou não da AVCFN. 
Lembrou também que o importante é realçar as qualidades de todos e esquecer as limitações 
que todos temos. O que temos verificado é que o que é mais importante é exercer as funções 
com garra, determinação e entusiasmo, qualidades inerentes somente aos Fuzileiros Navais. 
Após esta atitude nobre de sabedoria, nos disse: nada substitui o trabalho humano aqui na 
terra, é por isso que somos o principal instrumento das obras do nosso Criador. O Secretário 
do Conselho, mesmo não sendo um “Hermeneuta”, conseguiu visualizar os ensinamentos de 
um Oficial General que nasceu forjado e blindado contra os ensinamentos dos falsos teóricos, 
cuja plataforma de trabalho é vil e desumana, só reconhecendo as qualidades do ser humano, 
de acordo com o vigor de seus braços e não o valoriza de acordo com a sua condição humana. 
“Este ensinamento só pode partir de um homem que sempre se destacou pela sua conduta 
invejável diante dos seus pares e amigos que o consideram portador de uma retidão 
imensurável dentro dos princípios moral ético destinado somente aqueles que possuem uma 
vida ilibada. A seguir, às 17hs, por não haver mais assunto a ser tratado, o Senhor Presidente 
da Mesa Diretora encerrou a Sessão, e eu. Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário, lavrei a 
presente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente do CDC, por mim e pelos demais 
Membros do Conselho, para que produza os efeitos  da Lei.  
 

Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2014.  
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