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              ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS - AVCFN 

ATA INF. Nº 35 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO DA AVCFN 

Aos vinte e dois dias do mês novembro de dois mil e dezesseis, reuniram-

se os Conselheiros do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de 

Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, às 14h30min, na Sede Nacional, 

em frente ao HCM, Centro, Rio de Janeiro, RJ., contando com a presença 

dos seguintes Conselheiros: Capitão-de-Mar-e-Guerra Ref. (FN) Edison da 

Silva Nunes Filho, Vice-Presidente do CDC; Antoninho Sancha de Paiva, 

Pedro Paulo José dos Santos, Membros e Juvenal Verissimo Bulhões, 

Secretário. Os Conselheiros Vice-Almirante (FN-Ref.) Moacyr Monteiro 

Baptista e Umberto Bastos Baptista justificaram suas ausências. Abertos 

os trabalhos pelo Senhor Vice-Presidente do CDC, os Membros do 

Conselho aprovaram e assinaram a Ata anterior. A seguir o Senhor Vice-

Presidente do CDC colocou em pauta os Balancetes referentes aos meses 

de setembro e outubro de dois mil e dezesseis, para que fossem 

analisados pelos Senhores Conselheiros Membros da Mesa Diretora. Após 

alguns debates por parte dos Conselheiros, os citados Balancetes foram 

aprovados. A seguir o Senhor Vice-Presidente do CDC apresentou, aos 

Membros da Mesa Diretora, um pedido de Verba do Senhor Presidente da 

SR. Natal, nos seguintes moldes: quatro mil reais como empréstimo e três 

mil reais como doação. A reunião continuou em 29 de novembro de 2016 

às 14h30min já com a presença do Presidente do CDC e do Membro 

Umberto Bastos Baptista, atendendo uma solicitação do Conselheiro 

Almirante Fernando do Nascimento e ausência do Senhor Vice-Presidente 

do CDC. Após análise da solicitação do Presidente da SR-Natal, ficou 

decidido que será concedido um empréstimo de R$6.000,00 (seis mil 

reais) para ser descontado em quatro parcelas de R$1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) cada uma, do repasse àquela Sede Regional nos meses 

de janeiro a abril de 2017. A seguir o Almirante Fernando do Nascimento 

apresentou uma proposta de doação financeira para a SR-Florianópolis, 

presidida pelo Veterano SO FN Vanderlã Guedes Vieira, o qual apresentou 

uma maquete para construção de instalações para atender àquela Sede-

Regional, em terrenos da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa 

Catarina, cuja área foi cedida para este fim pelo Comandante da Escola. O 
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Presidente do CDC concordou em consenso com os demais Membros da 

Mesa Diretora do CDC, que seja concedido o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para início das obras, dentro do espírito que norteou, 

anos passados, de se obter recursos no programa da Casa Própria, da 

Caixa Econômica Federal, para a obtenção de uma Sede para a AVCFN, 

resultando na obtenção de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que 

acabaram, após estudos e decisão de AG, sendo agregados ao Fundo de 

Reserva. O pedido deste recurso levou em consideração também o apoio 

que o Comandante do DN vem dando a idéia da construção dessas 

instalações, bem como a proximidade de troca de Comando do Distrito. 

Discutindo-se a evolução dos fatos relevantes que levaram àquela decisão 

– agregar ao Fundo de Reserva aquele valor – e não adquirir imóvel, 

foram lembrados os altos custos que tal decisão traria para a Associação, 

recordando-se, apenas como exemplo, o caso da ATA e de outras 

Organizações.  Neste ponto, o Associado Edson de Oliveira Chaves fez 

algumas considerações a respeito das dificuldades que existem na 

Associação dos Taifeiros da Armada. A Mesa do CDC decidiu ainda que a 

efetivação deste recurso do Fundo de Reserva da AVCFN está 

condicionada ao pedido ao CDC, a ser feito pelo Presidente Nacional. O 

Almirante Fernando ficou de entrar em contato com o Almirante Nélio 

que decidirá se fará o pedido ou não. Prosseguindo, o Almirante Fernando 

informou que ele e o Almirante Elkfury estão incumbidos pelo Presidente 

Nacional da AVCFN de realizarem uma revisão no Regimento Interno (RI), 

e, se necessário, também no Estatuto. Desta forma, ele passou a analisar o 

RI e concluiu que há necessidade de se ajustar primeiro o Estatuto. 

Inicialmente, expôs que é sua idéia modificar o conceito atual de 

Conselheiro da AVCFN, pois a prática vem demonstrando que embora 

tenhamos hoje um quadro de mais de 70 (setenta) Conselheiros, a 

participação deles é quase nula. Além disso, há ainda o caso dos 

Conselheiros Transitórios que são eleitos, tomam posse, e não tem 

qualquer obrigação a cumprir. Assim, ele proporá modificar esta situação, 

mas ressaltou tratar-se apenas de uma proposta que encaminhará 

inicialmente ao Alte Elkfury e, depois da apreciação que ele fizer, chegarão 

a primeira proposta da Comissão que será submetida ao CDC e a DAdm. 

Após ajustes que forem feitos nestes dois níveis de Poder da AVCFN, o 
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trabalho voltaria à Comissão para ajustes finais e, por fim, as propostas de 

alterações seriam submetidas a uma AG para apreciação e aprovação ou 

não. Ainda com a palavra, o Almirante Fernando lembrou que o Associado 

Vicente das Virgens, atual Presidente da SR/Salvador ainda não foi 

distinguido como tem sido praxe na AVCFN, pois ele já exerceu mais de 

uma vez o cargo de Presidente daquela SR. O SO Antoninho verificará 

junto a Secretaria esta situação e lembrou também o caso do Comandante 

Batista que exerceu durante anos a Presidência da SR/Recife. Verificará os 

dois casos. A seguir, às 17h, por não haver mais nenhum assunto a ser 

tratado, o Senhor Presidente do CDC que presidiu os trabalhos, em 

continuação da reunião do dia 22 de novembro, encerrou a Sessão e, eu, 

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

assinada pelo Senhor Presidente do CDC, por mim e pelos demais 

Conselheiros, para que produzam os efeitos legais da Lei. 

                                                          Rio de Janeiro,  29 de novembro de 2016. 
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