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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. 

Ata nº 30 Inf. do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 14h30min, reuniram-se os 

Conselheiros Membros da Mesa Diretora do CDC, na sua Sede, situada na Ilha das Cobras, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ;  com apresença dos seguintes Conselheiros: Vice-Almirante Ref(FN) 

Moacyr Monteiro Baptista, Presidente do CDC, Umberto Bastos Baptista e Antoninho Sancha 

de Paiva, Membros e, Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. Os Conselheiros CMG Ref(FN) 

Edison da Silva Nunes Filho, Vice-presidente do CDC e Pedro Paulo José dos Santos, Membro 

justificaram as suas ausências. Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, os 

Conselheiros conheceram e assinaram a Ata anterior. Antes de iniciar os trabalhos constantes 

da Pauta, o Senhor Presidente informou aos Membros do Conselho presentes na Sessão, que 

recebeu um E-MAIL do Senhor Presidente da Sede Nacional, Almirante (FN)Nélio, solicitando 

autorização para transferir do Fundo de Reserva da AVCFN para o Comando-Geral do CFN, a 

quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de doação, a fim de ajudar nos gastos da 

Festa dos Veteranos a ser realizada no dia 21 de maio, do corrente ano, nas dependências do 

CIASC, patrocinada pelo Comando-Geral do CFN. Segundo informação do Senhor Presidente 

Nacional da AVCFN, Almirante (FN) Nélio, o pedido de ajuda do Comandante-Geral, se deve as 

grandes dificuldades financeiras em que se encontram as OMs do CFN. O Secretário do 

Conselho é sabedor que esta doação não é recepcionada pelo Estatuto da AVCFN, mas ficou 

bastante satisfeito pela atitude do nosso Presidente do CDC, Almirante Batista, que autorizou a 

doação da citada quantia, “AD REFERENDUM“ da Mesa Diretora, a fim de atender os anseios 

dos nossos Veteranos que ao longo dos anos, comparecem ao CIASC com os seus familiares, 

honrando o Nosso Corpo de Fuzileiros Navais, que é composto por ilustres Veteranos que 

aprenderam com os seus Chefes, ao longo de suas vidas, que a disciplina e o amor consagram 

o segredo do sucesso dos Fuzileiros Navais. O Secretário do Conselho sugere ainda, que O 

Senhor Presidente Nacional, encaminhe a cópia do documento enviado pelo ComGerCFN, 

fazendo tal solicitação ao Pleno do Conselho, a fim de seguir o que determina a Lei. Esta 

preocupação do Secretário é para blindar a AVCFN e o CDC de possíveis ações propostas por 

pessoas ignaras, que não entendem que a finalidade precípua da AVCFN, é a União e a reunião 

voluntárias de Fuzileiros Navais da Ativa da Reserva ou Reformados. O Conselho mesmo 

sabendo que tal pedido não é recepcionado pela Lei, conforme o contido no Artigo 75 do 

Estatuto da AVCFN fez uso da Norma consuetudinária, ligada aos costumes e as tradições 

navais, para atender o nosso Comandantedo-Geral, que ao longo da sua história vem 

valorizando o ser humano, já que grande parte da sociedade vem invertendo os valores, 

colocando em primeiro lugar os objetos de consumo, e deixando por último o Ser humano, 

conhecido por todos como a maravilha criada pelo nosso Deus. A seguir o Senhor Presidente 

da Mesa Diretora, colocou em Pauta o Balancete referente ao mês de fevereiro, para análise e 

aprovação pelos Conselheiros da Mesa Diretora. Após alguns debates os Membros da Mesa 

Diretora aprovaram o Balancete em lide, com louvor, pelo excelente trabalho apresentado 

pelos Membros da Diretoria Administrativa. Assuntos Gerais: O Secretário do Conselho foi 

contatado no dia 26 de abril, antes da Reunião do CDC, por alguns Veteranos que estavam 

tristes em saber que dificilmente seria realizada a tão esperada Festa do Encontrão, em virtude 

da falta de verba orçamentária para custear os gastos com os Veteranos e seus familiares. O 

Secretário do Conselho sabedor da Integridade, da generosidade e grandeza humana do 
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Senhor Presidente do CDC, Almirante Baptista, respondeu com bastante tranquilidade aos 

Veteranos que o Senhor Presidente do CDC, atenderia a solicitação do Senhor Presidente 

Nacional, a fim de realizar a Festa máxima dos Fuzileiros Navais que já estão na Inatividade. A 

seguir,as 16h30min não havendo mais assunto a ser tratado, o Senhor Presidente da Mesa 

Diretora deu por encerrada a presente Reunião, e para constar, eu, Juvenal Verissimo Bulhões, 

Secretário lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente do CDC, por mim e 

pelos demais Conselheiros, para que produza os efeitos  da Lei. 

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de abril de 2016. 
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