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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

Ata nº32 (inf). do Conselho Deliberativo e Consultivo 

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

os Conselheiros Membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo da 

AVCFN, nas dependências da Sede Nacional, localizada na Ilha das Cobras, Centro, 

Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos Senhores Conselheiros Membros da Mesa 

Diretora: Vice-Almirante Ref.(FN) Moacyr Monteiro Baptista, Presidente do CDC, 

Capitão-de-Mar-e-Guerra Ref.(FN) Edison da Silva Nunes Filho. Vice-Presidente do 

CDC, Umberto Bastos Baptista, e Pedro Paulo José dos Santos como Membros e 

Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. O Conselheiro Antoninho Sancha de Paiva 

justificou a sua ausência por motivo de saúde. Também estiveram presentes os 

Conselheiros Vice-Almirante Ref.(FN) Fernando do Nascimento e Wilson de Sousa 

Xavier que participaram dos debates, durante a análise dos Balancetes colocados para 

aprovação do Conselho. Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, os 

Conselheiros da Mesa Diretora conheceram e assinaram a Ata anterior. A seguir o 

Senhor Presidente do CDC colocou em pauta os Balancetes referentes aos meses de 

abril e maio de 2016, para análise e aprovação, se for o caso. O Almirante Fernando do 

Nascimento esclareceu no momento desta reunião, que o Presidente Nacional convocou 

uma reunião antes do Encontrão, tendo sido convidados ele, o Alte Elkfury e Membros 

da Mesa Diretora do CDC. Nenhum Membro do CDC pode comparecer em tempo 

hábil. Nesta reunião foram tratados os seguintes assuntos: a) doação de R$ 40.000,00 

para ajudar a arcar com as despesas daquele evento, em razão do Comando-Geral não 

ter conseguido patrocínio. O Gabinete do Comandante da Marinha contribuiu com R$ 

15.000,00 destinando ao CIASC; b) adiantamento de R$ 20.000,00 para a impressão do 

livro do Almirante Carlos, que trata da História do CFN. Foi dito que a AVCFN seria 

reembolsada, o que dependerá da situação econômica do País.   Após alguns 

esclarecimentos do Senhor Presidente do CDC, os Membros da Mesa Diretora 

aprovaram os balancetes em lide. Os Conselheiros também indagaram o critério da 

escolha de cinco Veteranos que viajaram para a Antártica, em um vôo organizado pela 

SECIRM, no dia 11 de junho de 2.016. Para esta viagem, a AVCFN doou uma quantia 

de R$ 9.500,00 para custear as despesas de hospedagem, alimentação e taxas de 

embarque, para os cinco veteranos que foram escolhidos pela  DAdm, pelo processo 

seletivo específico que considerou em particular o tempo de Associado e o engajamento 

nas atividades da AVCFN. Outro assunto que mereceu um grande debate, refere-se a 

quantia de R$2.500,00 destinado a arcar com os gastos da viagem de três Veteranos, 

liderados pelo Veterano Lucena, autorizados a percorrerem diversas áreas do Brasil, 

divulgando a AVCFN, começando pelo Oiapoque Município do Estado do Amapá, que 

faz fronteira com a Guiana Francesa, fazendo uma visitas a diversas SR AVCFN. Após 

visitarem o Município do Oiapoque, onde termina o Brasil, deverão se deslocar por via 

Rodoviária, percorrendo alguns Estados até chegarem ao Rio de Janeiro previsto para o  

dia 19 de agosto. A título de informação, as Cidades do Oiapoque e do Chuí são bem 

diferentes, principalmente quanto a População: a população do Chuí é de 6.500 
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habitantes, enquanto a do Oiapoque é de 20.000 habitantes. O Senhor Presidente do 

CDC, Almirante Baptista, autorizou a verba de R$2.500 reais, em caráter excepcional, 

“AD REFERENDUM“ da Mesa Diretora, a fim de atender a solicitação do Senhor 

Presidente da DAdm para premiar aqueles veteranos que se dedicam ao engajamento e 

crescimento da nossa Associação de Veteranos.  Assuntos Gerais: O Secretário do 

Conselho ouviu reclamações de alguns Associados insatisfeitos a respeito da liberação 

de verbas para viagens de veteranos como forma de premiar os que mais se destacaram 

ao longo dos tempos. Para estes associados, a nossa AVCFN  precisa economizar e não 

fazer gastos com viagens ou passeios, já que mensalmente se gasta uma boa quantia 

com a festa dos aniversariantes do mês. O Secretário do Conselho está de acordo com as 

palavras incentivadoras do Senhor Almirante Fernando do Nascimento, a respeito da 

escolha feita pela DAdm, premiando os que mais se destacaram para o engrandecimento 

da nossa AVCFN. A seguir, às 17h por não haver mais nenhum assunto a ser tratado, o 

Senhor Presidente do CDC, deu por encerrada a presente reunião e para constar, eu, 

Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo 

Senhor Presidente do CDC, por mim e pelos demais Membros da Mesa Diretora. 

Rio de Janeiro, em 26 de julho de 2016. 
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