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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

Ata da 1ª Reunião da Comissão para as Eleições 2015/2017 da AVCFN. 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, às 14h30mim, em 

cumprimento aos Artigos 67 e 68 do Regimento Interno, reuniram-se os Membros da 

Comissão para as Eleições para escolher o Presidente Nacional da AVCFN nas dependências  

da sua Sede, localizada na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ ., contando com  as 

presenças dos seguintes Conselheiros: Vice-Almirante Ref (FN) Moacyr  Monteiro Baptista, 

Vice-Presidente do CDC, Presidente da Comissão; Umberto Bastos Baptista; Antoninho 

Sancha de Paiva; Pedro Paulo José dos Santos; e Joseval  Conceição Almeida, Membros da 

Comissão. Contamos ainda com a presença do Vice-Almirante Ref (FN) Fernando do 

Nascimento, Presidente do CDC como consultor. Inicialmente o Presidente da Comissão 

instalou-a, tomamos conhecimento das duas Chapas, encabeçadas pelo Contra-Almirante 

(FN) Nélio de Almeida com a de número um (1) e Dr. Jairo Gabriel (Adsumus) com a de 

número dois (2). Ambas atendem as exigências estatutárias. A composição das chapas deverá 

ter a confirmação dos componentes de que aceitam participar das mesmas até o dia 14 de 

setembro às 16h00min.  Recebemos as relações das comissões fiscais de 10 (dez) Sedes 

Regionais e devemos receber das demais onde houver eleição nos próximos dias. Definimos e 

está sendo providenciada pela Secretaria a impressão do modelo de Cédulas para votação, 

sendo um modelo simplificado com um local para aposição de um X no quadro 

correspondeste ao candidato escolhido, enviaremos as cédulas para que haja a votação em 

um dia no período de 21 a 24 de setembro nas SR onde haverá votação para as eleições para 

Presidente Nacional da AVCFN, para que recebamos via Sedex até dia 01 outubro em volume 

devidamente lacrado. Cada candidato deverá indicar um fiscal para acompanhar as votações. 

A data da Eleição será no dia 02 de outubro no horário de 08h00m às 17h00min no segundo 

andar da Sede Nacional da AVCFN. A relação de associados devera ser impressa com um 

espaço suficiente para a rubrica do votante. Antes da apuração, os relatórios com o total de 

votantes serão conferidos, logo após o lacre, os votos serão contados, e, caso não haja 

objeção por parte dos fiscais ou da Comissão, serão colocados em uma urna e misturados de 

forma a não se saber os resultados locais. Com a utilização de duas urnas, uma para coleta 

dos votos realizados na Sede Nacional e outra para acolher os votos das SR. Antes da abertura 

e contagem, como dito acima, os votos serão misturados. Em seguida serão contados um a 

um, por Membro da Comissão, na presença dos fiscais. Por não haver mais assunto a ser 
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tratado, às 17h30min o Presidente da Comissão informou que a próxima reunião será no dia 

15 de setembro e  que não haverá voto em trânsito e deu por encerrada a presente reunião, e 

para constar, eu, Antoninho Sancha de Paiva, servindo de Secretário, lavrei a presente Ata, 

que será assinada pelo Presidente da Comissão e demais Membros, para que produza os 

efeitos da Lei.  

                                                                            Rio de Janeiro, em 01 de setembro de 2015. 

 

                    MOACYR MONTEIRO BAPTISTA 
           Vice-Alte Ref (FN)  Presidente da Comissão 

 
 

                  ANTONINHO SANCHA DE PAIVA 

                     Membro da Comissão 

           UMBERTO BASTOS BAPTISTA 
                                           Membro da Comissão 
 
 
                                 PEDRO PAULO JOSÉ DOS SANTOS        

                                        Membro da Comissão 
 
 
 
 
JOSEVAL CONCEIÇÃO ALMEIDA 
     Membro da Comissão 
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