
 

 
 

 

ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

Ata da 2ª Reunião da Comissão para as Eleições 2015/2017 da AVCFN. 

Aos nove dias 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; 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. O 

Membro Umberto Bastos Baptista justificou sua ausência. Inicialmente os trabalhos o Presidente da 

Comissão informou expedira carta aos Candidatos para confirmação das Chapas e outras informações. O 

presidente Nacional informou que ira expedir os documentos referentes à eleição como encarte do Jornal “O 

Veterano” e para agilizar essa expedição, tendo em vista que os Correios costumam demorar na entrega das 

correspondências, segundo informação do Gerente Administrativo (FRANCO), aproveitando que os Membros 

da Comissão também a maioria são da Mesa do CDC, ficou aprovado um crédito de aproximadamente R$ 

3.500,00 (Três mil e quinhentos Reais) para esse tipo de expedição que acarreta um aumento de despesa. Foi 

aprovado definitivamente, o modelo da cédula para votação, bem como, as instruções para as Comissões de 

Eleições Regionais. Foi fixada a data da ativação da SR Magé  para o  dia 23 de setembro e as votações 

naquela SR serão realizadas no dia 25 de setembro tendo em vista que os Associados daquela área gostariam 

de votar, sem se deslocar para a Sede Nacional. Ficou decidido que as SR terão de enviar os votos para a 

Secretaria da Sede Nacional os receba até dia 01 de outubro às 16h00min. Os Candidatos terão que enviar (já 

foram informados) o nome de um fiscal de cada Chapa até 17 de setembro, sem que tais fiscais não façam 

parte das respectivas Chapas. Por não haver mais assunto a ser tratado, às 17h30min o Presidente da 

Comissão 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 09 de setembro de 2015. 

 

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

 
 

                     ANTONINHO SANCHA DE PAIVA 

                         Membro da Comissão 

                                    PEDRO PAULO JOSÉ DOS SANTOS        

                                        Membro da Comissão 
 
 
                                  JOSEVAL CONCEIÇÃO ALMEIDA 
                                      Membro da Comissão 

 

   



 

 
 

 

 
 
 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 


