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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AVCFN 

Primeira Parte 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de 2014  reuniu-se a Associação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais (AVCFN) em Assembleia Geral Ordinária (AGO), às 14h, na sua Sede Nacional, situada 
na Praça Barão de Ladário, sem número, Ilha das Cobras, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.091-000. 
Às 14h o Mestre de Cerimônia anunciou a presença do Vice Almirante Reformado (FN) Fernando do 
Nascimento, Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC) da AVCFN, que presidirá a AGO, 
conforme o previsto no artigo 28 do Estatuto da AVCFN. O Almirante Fernando mandou que fosse feita a 
verificação do quórum, estando presentes 114 (cento e quatorze) Associados em dia com as suas obrigações 
para com a Associação. Como o número dos presentes não representasse o quórum legal em primeira 
convocação, 1/3 dos Associados, o Almirante Fernando determinou ao MC que aguardasse meia hora, e, 
como o quórum não se alterasse, às 14h30 o Vice-Almirante Fernando declarou aberta a AGO e convidou o 
Vice-Almirante (Refº-FN) Moacyr Monteiro Baptista, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e 
Consultivo da AVCFN para tomar parte na Mesa dos Trabalhos e o SO-FN-IF Refº Antoninho Sancha de 
Paiva para Secretariar, cumulativamente com as funções de MC. Constituída a Mesa, o Presidente, às 14h30, 
determinou ao MC que prosseguisse conforme o Roteiro. O MC convidou a todos para que em pé entoassem 
o Hino Nacional Brasileiro. Após o cântico, o MC convidou a todos para que se mantivessem em pé para 
homenagear os Veteranos falecidos desde a última Assembleia, conforme relacionados a seguir: Mamede de 
Góes Beldel; Inamar dos Santos Medeiros; Renato Wilson Chaves Lima; Sebastião Vieira Barros; Jorge José 
Saldanha; Geraldo Douglas Amorim Pinto; Laert dos Santos; José Correia Souza; Francisco Sergio Bezerra 
Marinho e José Milton Soares Gomes.  
O MC anunciou que o Presidente Nacional faria a apresentação do Relatório de Atividades da AVCFN, 
seguindo-se a Prestação de Contas e fechando a sua apresentação com a Proposta Orçamentária. O 
Presidente Nacional da AVCFN apresentou o Relatório de Atividades 2013-2014 de forma objetiva, 
oportunidade em que registrou as principais atividades da AVCFN como um todo, abordando, portanto, não 
somente os eventos ocorridos no Rio de Janeiro, mas também no âmbito das Seções Regionais. Dando 
sequência, o Presidente Nacional da AVCFN apresentou o Relatório de Prestação de Contas 2013-2014, 
também de forma objetiva, com o cuidado de não tornar a apresentação maçante dado a quantidade grande 
de números. Por fim, o Presidente Nacional da AVCFN apresentou a Proposta Orçamentária 2014-2015, 
enfatizando que a receita está baseada no efetivo de Associados existentes em agosto de 2014. Portanto, a 
Proposta é uma base de raciocínio para os trabalhos iniciais, devendo ser atualizada ao longo do próximo ano 
fiscal, de acordo com o efetivo de Associados. Nas três intervenções, o Presidente Nacional se utilizou de 
meios audiovisuais o que tornou as suas apresentações mais compreensíveis. O Presidente da AGO, antes de 
submeter a Prestação de Contas aos Associados, enfatizou o seguinte: “as contas da AVCFN são verificadas 
mês a mês pelos Membros da Mesa Diretora do  Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN. Estas 
contas constam de pastas mensais com toda a documentação de receitas e despesas e ao final da verificação 
mensal cada pasta dispõe de uma folha com a aprovação dos Membros da Mesa do CDC e de observações, 
quando é o caso”. Estas pastas estão à disposição dos Associados que poderão examiná-las mediante prévio 
pedido à Secretaria da AVCFN, não podendo, contudo, serem retiradas da Sede Nacional. Feitas estas 
observações, o Presidente da Mesa Diretora submeteu o Relatório da Prestação de Contas à apreciação da 
Assembleia e, como não houve contestação, declarou aprovadas, por unanimidade, as contas do período de 
setembro de 2013 a agosto de 2014. Em seguida, reportando-se à Proposta Orçamentária, relembrou, o que já 
havia dito o Presidente Nacional, que ela contemplava com recursos financeiros eventos já tradicionais, que 
ocorrem nas SR. Isto posto, submeteu a Proposta à Assembleia, e, não havendo objeções, ela foi aprovada 
por unanimidade.  
A seguir, foram entregues pelos Membros da Mesa Diretora os Certificados de participação dos Veteranos 
que representaram a AVCFN na Ultramaratona Rio 24h do CFN. Equipe Veterana em Forma, com 177 km: 
José Antonio de Oliveira, Aleksandro Silva de Oliveira, Alaércio Franco e Manoel Amaro Neto. Equipe 
Veteranos Fênix, com 139 km: Rosária de Fátima Alves Cunha, Sergio Roberto Barcelos, Carlos Cordeiro 
Álvares e Renato Canuto Cunha.  Equipe Veteranos Abençoados, com 128 km: Carlos Alberto de Oliveira 
Silva, José Doradino Suarez Corato, Zeir Pires e Eduardo de Souza Gomes. Equipe de Apoio: José Edgar de 
Moraes, Francisco Alves, Nilson Martins da Silva, Luiz Haroldo Carvalho Maciel, Mario Madureira, 
Marcelo Rodrigues Moreira, Joseval Conceição Almeida e Senhoras Sheila Regina e Maria de Fátima, 
esposas dos Veteranos Barcelos e Oliveira respectivamente.  
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Encerrando a primeira parte da AGO, o Presidente do CDC e da Mesa dos Trabalhos enfatizou o excelente 
trabalho da Diretoria Nacional e das Diretorias Regionais que estão engrandecendo a AVCFN. Observou, 
contudo, que as SR não encaminharam o Relatório Trimestral de Prestação  de Contas, cujo modelo 
informatizado em excel foi distribuído a todas SR. Tal relatório é de fácil confecção bastando o 
preenchimento dos campos assinalados, que os resultados já são calculados pelo formulário que dispõe de 
fórmulas para este fim. Solicitou que as SR remetam estas informações no período que ora se inicia.   A 
seguir, foi entoada efusivamente a Canção da AVCFN e, às 16h, o Presidente do CDC e da Mesa dos 
Trabalhos deu por encerrada a primeira parte da AGO. 

Segunda Parte 
 
Às 16h30 foi iniciada a segunda parte da AGO, tendo como Mestre de Cerimônia o Veterano Paulo Roberto 
Façanha, que iniciou cumprimentando os presentes e, a seguir, anunciou a presença no Auditório do Exmº 
Senhor Almirante-de-Esquadra (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais e Presidente de Honra da AVCFN, acompanhado pelo Vice-Almirante (Refº-FN) Fernando 
do Nascimento, Presidente do CDC e Presidente da AGO.. Presentes no Auditório os Vice-Almirantes (FN) 
Alexandre José Barreto de Mattos, Moacyr Monteiro Baptista e Paulo Cesar Stingelim Guimarães, os 
Contra-Almirantes (FN) Cesar Lopes Loureiro, Gilmar Francisco Ferraço e Luiz Arthur Rodrigues, o 
Comandante da Escola Naval, Contra-Almirante Marcelo Francisco Campos, Comandantes de Unidades do 
CFN e os Presidentes e Representantes das Seções Regionais da AVCFN.  
A seguir, o Mestre de Cerimônia solicitou que todos os presentes entoassem o Hino Nacional Brasileiro, letra 
de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Ao término do cântico, o 
Presidente da AGO convidou o Almirante Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, Comandante-Geral do 
CFN, para a Presidência de Honra da AGO, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 28 do Estatuto da 
AVCFN e, para comporem a Mesa dos Trabalhos o Vice-Almirante (FN) Alexandre José Barreto de Mattos, 
Comandante do Pessoal do CFN, e o Suboficial Antoninho Sancha de Paiva para Secretariar os trabalhos. O 
MC solicitou que os presentes se sentassem e o Presidente de Honra da Mesa Diretora declarou aberta a 
segunda parte da Assembleia Geral Ordinária da AVCFN. A seguir o Presidente Nacional fez uso da palavra, 
repassando os principais pontos do relatório de atividades, destacando as principais realizações da AVCFN 
no período ora encerrado e as organizações e pessoas que contribuíram para a execução destas tarefas, 
finalizando com o anúncio do projeto iniciado este ano que visa obter espadas para os Guardas-Marinha (FN) 
que se formam na Escola Naval e no Curso de Formação de Oficiais do CIAW. Em seguida o Presidente de 
Honra da AGO fez entrega do Diploma de Amigo do Veterano pelos relevantes serviços prestados, às 
seguintes OM e personalidades:: Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória, representada pelo seu Diretor, 
CMG (Md) Marcelo Alves da Silva; Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais, representado pelo Segundo-
Tenente (FN) Carlos Alberto Pereira de Figueiredo Junior; CF (Md) Karla da Fonseca Lacerda (PNNSG); 
CF ( RM1-S) Maria Regina Josuá Abrantes ( PNNSG); CC (Md) Sergio Hernando Pimentel Alvim 
(HNMD); 1º Ten (Md) Alexandre José de Souza Cunha (HNND); 1º Tem (RM2-T) Victor Carneiro de 
Barros (CMN); Sr. Fidelis Batista dos Santos (Gerente do Bufê Collaço); Sr. Airton Clercq de Almeida 
(CEFAN); SO-FN-RM-1 Gilson Táceo Marrone; 1º SG-EP Ricardo Stoco de Paula (CEFAN); 2º SG-FN-IF 
Ismael Franco da Silva Júnior (CPesFN); 2º SG-FN-IF Flavio Monteiro da Costa (CEFAN); 3º SG-FN-CN 
Diego Goulart de Almeida Araújo (ComTrRef) e CB-EP Diogo dos Santos Alves (CEFAN). Por ocasião da 
Sessão Solene alusiva ao 42º Aniversário da AVCFN, foram homenageadas personalidades que contribuíram 
de forma relevante para a cultura e as tradições navais por meio da música. Por não poder comparecer à 
Sessão Solene, o Suboficial Aucelau Francisco de Paula recebe hoje sua placa, entregue pelo Vice-Almirante 
(FN) Alexandre.  
Foi realizada, a seguir, a entrega de Espadas. Do CMG (Refº-FN) Edison da Silva Nunes Filho ao Aspirante 
FN-402 Rerly de Souza Proeza; do CMG (RM1-FN) Jones Chaves de Medeiros ao Aspirante FN-403 Nilson 
Erik Barreto Silva e do CMG (RM1-FN) Paulo Roberto Gonçalves Marques ao Aspirante FN-404 Renan 
Araújo Moulin.  O Aspirante FN 401 Fandiño representou o Aspirante FN 402 Relry. Os CMG doadores 
receberam da AVCFN uma miniatura de espada, entregues pelo Comandante-Geral do CFN.  
O Presidente da AGO e do CDC/AVCFN fez uso da palavra, enfatizando mais uma vez os trabalhos 
realizados no período que se encerra e lembrou a todos que na AGO de 2015 será empossada nova Diretoria 
Nacional, enfatizando que acha difícil a manutenção do ritmo que o Alte Elkfury impôs e impõe à AVCFN, 
mas que a renovação deverá ser feita em obediência ao Estatuto. Relembrou também que a Mesa do 
Conselho precisa ser renovada, uma vez que os atuais Membros vêm se revezando e que os Conselheiros 
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estão muito ausentes das atividades da Associação o que é um grande mal, já que precisamos renovar sempre 
para manter viva a Associação. Aproveitou o momento para relembrar alguns aspectos da História do CFN. 
Assim, enfatizou que o Almirante Protógenes Pereira Guimarães, como Oficial Superior Aviador Naval, nos 
anos vinte, comandou o Batalhão Naval por três vezes, tendo observado o grande potencial dos nossos 
Praças. Durante a Revolução de 1930, os FN foram mal empregados, segundo relato verbal do Almirante 
(FN) Sylvio de Camargo. O Almirante Protógenes assumiu o cargo de Ministro da Marinha no início do 
Governo do Dr. Getúlio Vargas e, nesta condição, elevou o Batalhão Naval à categoria de Corpo e em 
seguida organizou o Quadro de Oficiais, formado por Oficiais do Corpo da Armada que pediram 
transferência e por Oficiais concursados oriundos da vida civil, alguns que tinham o Curso Preparatório de 
Oficiais da Reserva do Exército (CPOR), e do Quadro de Praças Fuzileiros Navais. A origem desses Oficiais 
era caracterizada pelo final do número fixo, que informava o ano de admissão e depois quatro números e, no 
final, um ponto seguido de “um” – origem Escola Naval, “dois” concursados oriundos da vida civil e “seis” 
concursados oriundos do Corpo de Praças Fuzileiros Navais, que na época denominava-se “quadro do 
pessoal subalterno”. Mencionou que trabalhou com Oficiais de todas as origens e que todas as origens 
ofereceram grandes nomes ao CFN e a Marinha.   
O Comandante-Geral do CFN fez uso da palavra ressaltando a importância da AVCFN, cumprimentado a 
todos pelo trabalho realizado e, que, na qualidade de Associado ficava feliz em ver a cooperação de 
personalidades e de OM em prol do crescimento da Associação. Elogiou a iniciativa da atual Diretoria 
Nacional pela instituição de entrega de espadas aos futuros Guardas-Marinha (FN) e finalizou desejando a 
todos boa sorte nos trabalhos que ora se reiniciam.   
O MC convidou os presentes para entoarem a Canção Na Vanguarda, letra do Professor João de Camargo e 
música do Professor Tenente Luiz Cândido da Silveira e em seguida, ainda em pé, o MC 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!   
Nada mais havendo a tratar o Presidente  de Honra e Comandante-Geral do CFN declarou encerrada a 
Assembleia Geral Ordinária da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, e, para constar foi 
lavrada esta Ata que vai assinada pelo Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN e 
Presidente da AGO e por mim, SO Antoninho Sancha de Paiva, servindo como Secretário, para que surtam 
os efeitos legais. 
 
 

Fernando do Nascimento    Antoninho Sancha de Paiva. 
               Vice-Almirante (Refº-FN)            Suboficial FN-IF Refº 
                         Presidente         Secretário 
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  o Comandante-Geral do CFN e Presidente de Honra da AVCFN, Almirante-de-Esquadra (FN) 
Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, que presidiu a Sessão, convidou para compor a Mesa 
Diretora o Vice-Almirante (FN) Washington Gomes da Luz Filho e o Vice-Almirante (Refº-FN) 
Moacyr Monteiro Baptista e o Suboficial FN-Refº Antoninho Sancha de Paiva para secretariar os 
trabalhos. Após a abertura da Sessão pelo Presidente da Mesa, seguindo o roteiro, o Presidente 
Nacional da AVCFN fez uso da palavra, proferindo a seguinte alocução: “Nós, Veteranos Fuzileiros 
Navais, aqui estamos reunidos em sessão solene da AVCFN, para homenagear os Fuzileiros de 
Hoje que, com elevado profissionalismo, continuam cultivando os valores de honra, competência e 
determinação que herdamos de nossos antecessores. Estes valores já marcavam os integrantes da 
Brigada Real da Marinha, que desembarcou no Rio de Janeiro em 7 de março de 1808, e continuam 
presentes no atual Corpo de Fuzileiros Navais. É certo que muitas modificações ocorreram nestes 
206 anos e podemos dizer que, mesmo considerando o ano de 1932, as transformações foram 
muitas, conforme se depreende de uma leitura de trechos de dois Decretos daquele ano, do Chefe do 
Governo Provisório da República, Getúlio Vargas, atendendo ao que lhe expôs o ministro de Estado 
dos Negócios da Marinha, Vice-Almirante Protógenes Pereira Guimarães. Menciono que, naquela 
data, 148 dos atuais integrantes da AVCFN já haviam nascido. O primeiro, nº 21.106, de 29 de 
fevereiro, criava, a partir do Regimento Naval, o Corpo de Fuzileiros Navais, denominação que já 
havia sido empregada entre 1847 e 1852, mas que agora tinha algumas novidades. O segundo, nº 
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21.632, de 14 de julho, aprovava o Regulamento para o CFN. (Regulamento do CFN aprovado por 
decreto). Nos próximos parágrafos citarei alguns tópicos destes decretos e convido aos Senhores e 
Senhoras que façam uma reflexão, comparando-os com a realidade dos nossos dias. A missão do 
CFN era “cooperar com as forças navais na defesa nacional e participar dos serviços em geral da 
Marinha de Guerra”. , o que continuamos a fazer, contribuindo com a Marinha na defesa da Pátria, 
na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, em ações sob a égide de organismos 
internacionais e em apoio à política externa do País, além de cumprir atribuições subsidiárias, a fim 
de contribuir para a salvaguarda dos interesses nacionais. Da missão obtinha-se a finalidade do 
CFN, elencando uma lista de tarefas, das quais destaco: efetuar operações de desembarque; 
guarnecer as bases navais de qualquer categoria e suas fortificações; e fornecer bandas de música 
para os navios e estabelecimentos. As duas primeiras representam as vocações que sempre tivemos 
– projeção de poder e segurança. A terceira, emprego de bandas, presentes já no dia 7 de março de 
1808, constitui ainda hoje “um dos mais vigorosos instrumentos de comunicação social”, segundo 
as palavras do nosso ComGer. O CFN, constituindo parte das Forças Navais, era subordinado, 
tecnicamente, ao Estado-Maior da Armada e, administrativamente, à Diretoria do Pessoal, sendo 
organizado em “batalhões de infantaria e artilharia e companhias e pelotões de comunicações, 
administração e artífices”, observando-se que: “Os grupamentos eram especialidades) de infantaria, 
no que concerne a instrução, serão especializados em tudo o que diz respeito a essa arma, conforme 
o estabelecido para o Exército Nacional e serão constituídos por batalhões e companhias de 
metralhadoras”. “Os grupamentos de artilharia serão especializados em tudo o que diz respeito à 
artilharia, obedecendo aos regulamentos adotados para o Exército ou para a Marinha, no que se 
referir à artilharia de posição e serão constituídos por batalhões”. “Os grupamentos de 
comunicações serão especializados em sinalaria em geral, telegrafia, rádio e tudo o que se relaciona 
com os processos de comunicação”. Havia, ainda, uma companhia de bombeiros, uma guarda do 
Presídio Militar e uma companhia para os serviços auxiliares, mas o efetivo deveria ser o mesmo do 
Regimento Naval, 2.000 praças, sendo que o quadro de inferiores e praças seria formado pelos 
sargentos ajudantes, primeiros, segundos e terceiros sargentos, cabos, soldados, músicos e 
aprendizes de música. Um sargento ajudante teria a função de sub-ajudante do Corpo, com 
precedência hierárquica sobre todos os inferiores do CFN, sendo nomeado pelo Ministro da 
Marinha, mediante proposta do Comandante do CFN. Os primeiros sargentos com o curso da 
Escola de Auxiliares Especialistas do Corpo de Marinheiros Nacionais e o curso de revisão, 
poderiam concorrer, com os sargentos do Corpo de Marinheiros, às vagas que se dessem no Corpo 
de Sub-Oficiais da Armada. Este efetivo seria preenchido pelo voluntariado, tendo preferência os 
que soubessem ler e escrever, pelos sorteados e pelos alunos das Escolas de Grumetes e de 
Aprendizes Marinheiros. Ainda no tocante a pessoal, uma grande novidade, a instituição do quadro 
de oficiais do CFN, visto que o Regimento Naval (bem como as organizações anteriores) era 
constituído somente por praças, comandadas por oficiais do Corpo da Armada que serviam nas 
nossas unidades – o próprio Ministro da Marinha de então, VAlte Protógenes Guimarães, e o VAlte 
Amphilóquio Reis, citado na Ordem do Dia do CGCFN de 7 de março, foram Comandantes do 
Batalhão Naval. O efetivo definido no Decreto de criação era de sete oficiais: um CMG, 
Comandante, um CF, Segundo Comandante, e cinco CC, sendo três comandantes de batalhão, um 
encarregado do material e um encarregado do pessoal. Estes oficiais seriam “transferidos, a juízo do 
Governo, do Corpo da Armada para o de Fuzileiros Navais”. O Comandante e o Segundo 
Comandante deveriam ter o Curso da Escola da Guerra Naval. Um detalhe: “Os oficiais do Corpo 
de Fuzileiros Navais serão transferidos para a Reserva de Primeira Classe quando atingirem às 
idades limites do serviço ativo que vigoram para os oficiais do Exército”. No Regulamento, havia 
previsão para mais 73 oficiais (perfazendo um total de oitenta), assim distribuídos: vinte CT, vinte 
1ºTen, 32 2ºTen e um oficial da ativa, da reserva de primeira classe ou reformado como secretário. 
Estes oficiais tiveram as seguintes origens: concurso, tendo como requisito escolar o ginasial 
completo, para, como Aspirante a Oficial do CFN, fazer um estágio de adaptação de um ano e, 
depois, o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva, após o que seriam promovidos a 2ºTen; 
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promoção a 2ºTen dos sargentos ajudantes e primeiros sargentos que tivessem os cursos de 
comando de pelotão da Escola de Sargento de Infantaria do Exército e da Escola de Oficiais da 
Reserva ou de outra qualquer com curso equivalente exigido para oficial de infantaria; 2ºTen 
comissionados, sendo que aqueles que tivessem mais de seis anos de posto e o curso da Escola de 
Aperfeiçoamento dos Oficiais de Polícia Militar do Distrito Federal ou da Escola Profissional de 
Artilharia da Marinha seriam efetivados no referido posto, contando antiguidade da data da 
comissão e promovidos a 1ºTen, se já tivessem completado o interstício regulamentar. Estes 
oficiais, para a promoção a CT, deveriam fazer o curso da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais 
do Exército. O “serviço de Fazenda” ficaria a cargo de oficiais do Corpo de Comissários da 
Armada, com preferência para os que tivessem feito o Curso da Escola de Administração do 
Exército. Estes pontos ressaltados – efetivos, tipos de unidades, especialidades, quadro de oficiais – 
nos indicam como éramos em 1932, lembrando que são passados apenas 82 anos (quase a idade do 
Presidente do CDC). Não temos hoje os pelotões de artífices nem o respectivo quadro de 
especialistas, todavia contamos com amplo espectro de unidades especializadas nas mais diversas e 
complexas atividades, como por exemplo, o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica de Aramar, a Especialidade de Blindados e os recursos de Tecnologia da Informação. 
A referência temporal para este texto também poderia ter sido os anos 50, tendo como marco a 
ativação da Força de Fuzileiros da Esquadra e do Centro de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo, justa homenagem ao nosso Patrono, um dos oficiais do Corpo da Armada que, em 1932, 
optaram por pertencer ao então recém criado CFN; os anos 60, quando participamos da Força 
Interamericana de Paz na República Dominicana e do movimento realizado pelas Forças Armadas, 
com apoio da maioria da população, para evitar luta fratricida de maior vulto e, assim, impedir que 
grupos apoiados por países comunistas tentassem a implantação daquela ideologia totalitária em 
nosso País; ou mesmo o ano de 1980, com a criação do posto de Almirante-de-Esquadra para 
oficiais FN e, consequentemente, passamos a ter um assento no Almirantado. A partir de qualquer 
destas referências, chegaríamos aos dias de hoje, em que, com a participação de Grupamentos 
Operativos de Fuzileiros Navais, de Unidades ou mesmo de oficiais e praças, individualmente, em 
exercícios realizados no âmbito interno da Marinha ou coordenados pelo Ministério da Defesa, 
nacionais ou junto com militares de nações amigas, bem como no emprego em operações de paz, 
ações humanitárias e atividades de segurança pública, temos mostrado à Sociedade Brasileira e à 
comunidade internacional o alto padrão dos Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Comparando 
com qualquer destes períodos, veríamos as diferenças do CFN de hoje em termos de pessoal, meios, 
doutrina e elevado nível de aprestamento para um amplo espectro de possibilidades de emprego. 
Todavia, não terá mudado o nosso espírito de corpo e o respeito aos que nos antecederam, em 
especial aos que tombaram no cumprimento do dever. Enfim, os nossos valores continuarão os 
mesmos e, por isso estamos hoje aqui reunidos, Fuzileiros de ontem para homenagear os Fuzileiros 
de Hoje, para agradecer pelo progresso do CFN, ou seja, aqui estão os Fuzileiros de Sempre para 
celebração dos 206 anos Corpo de Fuzileiros Navais. ADSUMUS!”. Complementando a alocução, 
foi apresentado um vídeo de curta duração, produzido por Veteranos Fuzileiros de Curitiba, que 
integram a Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas com um Destacamento de Viaturas 
Restauradas, com imagens de diferentes períodos do CFN. Em seguida, seguindo o roteiro, 
Unidades do CFN foram agraciadas, pelos relevantes serviços prestados à AVCFN, com o título de 
Amigo do Veterano, a saber: Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, entregue ao seu Comandante, 
CMG (FN) Cherém, pelo Comandante-Geral do CFN; Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, 
entregue ao seu Comandante, CMG (FN) Ricardo, pelo Vice-Presidente do CDC; Base de 
Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, entregue ao seu Comandante, CMG (FN) Frederico, pelo 
Comandante da FFE; e Batalhão Paissandu, entregue ao seu Comandante, CF (FN) Luiz Claudio, 
pelo Presidente Nacional. A seguir, o Comandante-Geral do CFN e Presidente de Honra da AVCFN 
fez uso da palavra. Inicialmente, solicitou uma salva de palmas para as Unidades homenageadas 
pela AVCFN e disse que se sentia muito honrado em presidir esta Sessão Solene e como 
Comandante-Geral do CFN homenagear os Fuzileiros Navais de ontem e os de hoje e destacou os 
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Veteranos Fuzileiros de Curitiba, que integram a Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas 
com um Destacamento de Viaturas Restauradas, com imagens de diferentes períodos do CFN. 
Destacou também a evolução do Corpo de Fuzileiros Navais, com a criação da Força de Fuzileiros 
da Esquadra em 1957 e da AVCFN,em 1972, realçando a atuação do Vice-Almirante (FN) Yves 
Murillo Cajaty Gonçalves, que se tornou o Patrono da Associação. Destacou que também já se 
considera um Veterano, pois é um dos Associados da AVCFN. Mencionou a evolução do CFN nos 
campos de pessoal, material e doutrina, que hoje estão todos na área de atuação do CGCFN, sendo o 
Comandante-Geral, responsável desde a inscrição, até o fim da carreira do Fuzileiro e por todos 
meios empregados pelo CFN. Citou o Veterano Barnabé, falecido recentemente e citado em um 
minuto de silêncio nesta Sessão Solene, que foi um destaque no Esporte Nacional e no CFN, ligado 
à situação atual, em que o CGCFN é o responsável pelo Projeto Olímpico da Marinha, o que está 
contribuindo para que venhamos a ocupar um lugar entre as dez potências olímpicas. Citou também 
o Batalhão de Defesa Nuclear Biológica, Química e Radiológica, situado em ARAMAR, SP, 
empregado recentemente para contribuir com as ações para combater incêndio no Porto de Santa 
Catarina, em tempo hábil. Fez uma comparação das SR da AVCFN com as antigas Companhias 
Regionais do CFN, criadas em 1932 em Ladário, Belém e Recife. Concluiu ressaltando que estão 
imbricados os Fuzileiros de Ontem, de Hoje e de Sempre. A seguir foi cantada a canção "Na 
Vanguarda", seguida dos Tradicionais Hurras: "Ao Brasil, à Marinha do Brasil, ao Corpo de 
Fuzileiros Navais e à Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais". Terminadas estas 
formalidades, às 18h30min, o Comandante-Geral do CFN, Presidente Sessão Solene, agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a Sessão e para constar, eu, Antoninho Sancha de Paiva, 
servindo de Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada respectivamente pelo Vice-Presidente 
do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN e por mim, para que produza os efeitos da Lei. 
 
                                                      Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 12 de março de 2014. 
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