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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS - AVCFN. 

ATA DA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AVCFN  

PRIMEIRA E SEGUNDA PARTE 

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às 14h30min, em segunda convocação foi 

instalada a Assembleia Geral  Ordinária da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, na sua 

Sede Nacional, situada na Ilha das Cobras, em frente  ao HCM, na cidade do Rio de Janeiro, estando 

presentes 117 associados, inclusive familiares e Oficiais da Ativa, que assinaram a Relação de presenças, 

cumprindo as formalidades Regimentais da  AVCFN. E tendo como Mestre de Cerimônia o Veterano 

Antoninho Sancha de Paiva, que seguindo o roteiro, anunciou a instalação da Assembleia Geral Ordinária 

da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais para apreciar os Relatórios de Atividades e de 

Prestação de Contas da AVCFN, Nível Geral, relativos ao período de 1º de setembro de 2015 a 31 do mês de 

agosto de 2016, Ano Fiscal observado pela AVCFN, e a Proposta de Orçamento para o Biênio 2017-2018, e, 

numa segunda parte, homenagear pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços à AVCFN. O MC 

anunciou a presença do Excelentíssimo Senhor Vice-Almirante Ref.(FN) Moacyr Monteiro Baptista 

Presidente do CDC, acompanhado do Senhor Contra-Almirante (FN) Nélio de Almeida, Presidente da 

Nacional. Em seguida solicitou permissão para conduzir os trabalhos e anunciou que o Senhor Vice-

Almirante Ref.(FN) Moacyr Monteiro Baptista, Presidente do CDC, presidirá a primeira parte da AGO, 

conforme previsto nas Normas Estatutárias da AVCFN. A seguir o Senhor Presidente da Mesa Diretora 

convidou o Senhor Vice-Almirante Ref.(FN) Fernando do Nascimento, Ex-presidente do CDC, para compor a 

Mesa, e o Capitão-de-Corveta Ref.(T) Juvenal Verissimo Bulhões para secretariar os trabalhos. Incontinenti, 

o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Veteranos do 

Corpo de Fuzileiros Navais. Ato seguinte, o MC anunciou que haveria o toque de silêncio após a leitura do 

nome em homenagem aos Veteranos falecidos após a última Assembleia, a saber: Almirante de Esquadra 

Ref (FN) Luiz Carlos da Silva Cantídio, Ex-Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais - Rio de Janeiro; 

Valdemir Albuquerque Silva – Recife; Edyel dos Santos Ferreira-Rio de Janeiro, Roberto Ferreira, Rio de 

Janeiro, Raimundo Januário, Rio de Janeiro, Delson Inocêncio de Vasconcelos, Rio de Janeiro, Agenor José 

Rodrigues, Rio de Janeiro, Elias  Batista dos Santos, Rio de Janeiro, Jurandir Florentino de Souza, Rio de 

Janeiro, Nilson Rodrigues da Silva, Rio de Janeiro, Jurandir Ferreira da Silva Junior, São Paulo, Francisco  

Clovis de Souza, Natal, Antônio Pedro da Silva Cruz, Belém do Pará, Jorge Alves das Silva, Rio de Janeiro, 

Etelvaldo Oliveira Carneiro, Salvador, Joseth Telles da Rocha, Rio de Janeiro, Reny Ivo Perini, Rio de Janeiro, 

Armando Luiz Gonzaga, Florianópolis, e Olga Garcia Santos, Rio de Janeiro. Após o toque de silêncio, o MC 

anunciou que o Senhor Presidente Nacional da AVCFN faria a apresentação do Relatório de Atividades no 

período de 2015-2016 e discorreu de maneira sucinta a respeito das atividades das diretorias da AVCFN. 

Diretoria Social: Festa Beneficente de fim ano, realizada em 30 de novembro de 2015, na Casa do 

Marinheiro, e Festa Beneficente Pai Veterano, realizada em 06 de agosto de 2016, na Casa do Marinheiro:  

Diretoria de Esporte: Campeonato de Tiro no Estande de Tiro da BFNIG, realizado no dia 31 de outubro de 

2015, Caminhada da Paz, no Parque Madureira, realizada no dia 21 de fevereiro de 2016; Corrida do CFN, 

no Aterro de Flamengo, realizada em 15 de maio de 2016; e Projeto em Forma no CEFAN, as terças e quinta 

feiras. Eventos Operativos. Operação Formosa, Goiás, realizada no dia 13 de 0utubro 2015; UANFEX em 

Itaóca, Espirito Santo, realizada em 31 de março de 2016; Três Corações, em Minas Gerais, em 26 de maio 
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de 2016; OPERANTARXXXIV, com a participação dos Veteranos na Antártica. Alves, Joseval, Ulisses e 

Marquine; e Representação do Centenário da Aviação Naval na BAENSPA, realizada no dia 26 de agosto de 

2016. Diretoria Cultural: Visita do Comandante da Marinha na Sede Nacional da AVCFN, em 13 de outubro 

de 2015; Curso Básico de Informática realizado no CIASC, em 19 de maio de 2016; Curso Memória Ativa, 

realizado na AVCFN, em 15 de julho de 29016; Visita ao Museu do Amanhã, realizada no dia 20 de maio de 

2016; Participação na Campanha de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti no Rio de Janeiro, em fevereiro 

de 2016; Viagem da Comitiva da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, composta pelos 

Veteranos; Lúcio Lucena, Manoel e Dagoberto, a fim de registrar a presença da AVCFN no Oiapoque, 

extremo norte do Brasil, e visitar todas as Seções Regionais, em 14 de julho de 2016; e X Encontro dos 

Fuzileiros Navais de Magé e amigos, em 24 de setembro de 2016. Participações em Cerimônias e Desfiles: 

No Desfile de 7 de Setembro de 2015 com  110 Veteranos; Cerimônia alusiva a Liga de Esportes da Marinha, 

no CEFAN, em 25 de novembro de 2015;  Cerimônia de aniversário de 60 anos do CIASC, em 08 de 

dezembro de 2015; Cerimônia de Passagem de Comando do Esq. VF-1, em 09 de dezembro de 2015; 

Cerimônia de Formatura do C-FSD-2015, Turma II (entrega do Prêmio Liderança pelo Senhor Vice-

Presidente Nacional), no CIAMPA, em 10 de dezembro de 2015; Cerimônia da Formaturas  no CIASC 

(entrega do Prêmio Liderança em 11 de dezembro de 2015; Cerimônia em comemoração aos 59 anos do 

ComFFE, em 17 de fevereiro de 2016; Cerimônia de Transmissão de Cargo do Serviço de Identificação da 

Marinha, em 29 de fevereiro de 2016; Cerimônia de  Transmissão da Cargo da Companhia de  Apoio ao 

Desembarque, em 24 de fevereiro de 2016; Sessão Solene do 208 Aniversário do CFN, na Sede Nacional, 

em 09 de março de 2016; Cerimônia de Comemoração do 58º Aniversário de criação do BtlEngFuzNav, em 

15 de abril de 2016; Desfile de 7 de setembro, com a participação de 98 Veteranos, em 07 de setembro de 

2016. Diretoria de Comunicação: Jornal o Veterano(4.000 exemplares por edição); Projeto Ancora Social na 

Casa do Marinheiro; e Aniversariantes. Todos os meses é enviado Cartão/Convite, aos Veteranos 

aniversariantes do mês. Diretória de Assistência. Visita aos Fuzileiros Navais baixados no HNMD, em 22 de 

março de 2016; Visitas semanais aos baixados no HNMD pelo Diretor de Assistência; Coleta de alimentos 

nos eventos sociais e em situações extraordinárias, para apoiar os necessitados; Representação em funerais 

e apoio aos familiares de Associados falecidos; Festa Beneficente de fim de ano, realizada em 30 de 

novembro , foram obtidos 1.000 kg, de alimentos, que foram doados ao Lar Samaritano, asilo para idosos 

situado em São Gonçalo, à Creche Pequenos Grumetes, que atende a Família Naval, ao Orfanato Santo 

Antônio, para meninas, ao Orfanato Lar Luz e Amor e ao Instituto Yolanda Duarte, apoiado pelo SASM, que 

recebe pacientes da Família Naval; e Na Festa Beneficente Pai Veterano, realizada em 06 de agosto de 

2016, foi obtido 800 kg de alimentos, doados ao Lar Samaritano e para as demais instituições de caridade 

ora acima citadas. Melhorias na AVCFN. Em 28 de julho de 2016, foi implementado o Sistema Workflow 

para a AVCFN. Após a apresentação do Relatório de Atividades, o MC anunciou que o Presidente Nacional 

da AVCFN faria a apresentação do Relatório de Prestação Contas da AVCFN referente ao período 

2015/2016. O Senhor Almirante Nélio ao discorrer sobre o Relatório de Prestação de Contas Nível Geral, 

referente ao período de setembro de 2015 a agosto de 2016, apresentou uma planilha a respeito da 

variação no Efetivo de Associados: Efetivo em 31 de julho de 2015 era de 3351 Associados. No mês de 

agosto de 2016, passou para 3644, apresentando um acréscimo de 293 Associados. A seguir apresentou a 

Planilha nº 2 que trata da Receita auferida e sua destinação, no Nível Nacional: Descrição e Valores 

demonstrados na Planilha. Receita Bruta Prevista-R$1.066.800,00; Receita Bruta Realizada-R$765.991,25; 

Desconto para o Seguro-R$85.806,00; Desconto para o Fundo de Reserva-R$100.900,96; Desconto para a 
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DAdm R$10.383,41, e Mensalidades Líquidas-R$575.585,80. Na Planilha nº 3 consta os Repasses para as 

Sedes Regionais da AVCFN: DAdm-R$350.480,59 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta reais e 

cinquenta e nove centavos; Salvador-R$43.028,14 (quarenta e três mil, vinte e oito reais e quatorze 

centavos; Natal-R$54.729,04 (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos); 

Recife-R$16.150,66 (dezesseis mil, cento e cinquenta reais e sessenta e seis centavos); Brasília-R$15.426,01 

(quinze mil quatro e vinte e  seis reais e um centavos); Porto Alegre-R$6.419,16 (seis mil quatrocentos e 

dezenove reais e dezesseis centavos); Uruguaiana-R$4.065,36 (quatro mil sessenta cinco reais e trinta e seis 

centavos); Nova Friburgo-R$6.041,60(seis mil quarenta e um reais e sessenta centavos);Belém-R$6.644,08 

(seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oito centavos; São Paulo-9.095,22 (nove mil noventa e cinco 

reais e vinte e dois centavos); Manaus-4.198,62 (quatro mil cento e noventa e oito reais e sessenta e dois 

centavos); Ladário-5.892,99 (cinco mil oitocentos e noventa e dois reais  e noventa e nove centavos); 

Florianópolis-7.684,60 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos); Curítiba-3.885,78 

(três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos); Região dos Lagos-12.138,42 (doze mil 

cento e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos); Capixaba-2.567,14 (dois mil quinhentos e sessenta e 

sete reais e quatorze centavos); Magé-4.626,62 (quatro mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois 

centavos); Fortaleza-4.104,32 (quatro mil cento e quatro reais e trinta e dois centavos). Os Repasses 

totalizaram a quantia de R$ 557.178,35 (quinhentos e cinquenta e sete mil cento e setenta e oito reais e 

trinta e cinco centavos). Na Planilha nº 4, está demonstrado os Repasses e Despesas realizadas diretamente 

pela Direção Nacional: Despesas – R$ 972.685,27 (novecentos e setenta e dois mil seiscentos e oitenta e 

cinco reais e vinte e sete centavos. Repasses-Mensalidades, R$ 510.064,16 (quinhentos e dez mil sessenta 

e quatro reais e dezesseis centavos); Transferências para a Dadm- R$ 195.524,44 (cento e noventa e cinco 

mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos); Deduções das SR- R$ 10.298,02 (dez 

mil duzentos e noventa e oito reais e dois centavos); Plano Jurídico- R$ 1.862,00 (hum mil e oitocentos e 

sessenta e dois reais); Diversos para a Dadm-R$ 183.364,42 (cento e oitenta e três mil trezentos e sessenta 

e quatro reais e quarenta e dois centavos; Despesas Bancárias-R$5.418,60 (cinco mil quatrocentos e 

dezoito reais e sessenta centavos); Seguro-R$ 57.902,04 (cinquenta e sete mil novecentos e dois reais e 

quatro centavos); e Diversos- R$201.540,83 (duzentos e um mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e três 

centavos); Na Planilha nº 5 foi demonstrado o resultado e Saldos nas Contas do Nível Geral: Saldo Anterior 

R$302.187,81 (trezentos e dois mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos); Receitas- 

R$1.192.660,01 (hum milhão cento e noventa e dois mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo); 

Despesas- R$972.685,27 (novecentos e setenta e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete 

centavos); Saldo Atual- R$ 544.742,44 (quinhentos e quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e dois 

reais e quarenta e quatro centavos); Na Planilha nº 6 é apresentado os Saldos nas Contas da AVCFN no 

período de 31 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016; Poupança FR em 31 de agosto de 2015 existia a 

quantia de R$ 294.663,13 (duzentos e noventa quatro mil seiscentos e sessenta e três reais e treze 

centavos); nesta mesma Poupança FR em agosto de 2016, existia a quantia de R$ 518.956,89 (quinhentos e 

dezoito mil novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), apresentando uma variação 

positiva no valor de R$ 224.293,76;  na Poupança PAPEM em 31 de agosto de 2015, existia a quantia de 

34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos), nesta mesma Poupança PAPEM em 31 de agosto de 2016, 

existia a Quantia de R$ 37,09 (trinta e sete reais e nove centavos), apresentando uma variação positiva no 

valor de R$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos),e a Conta Movimento em 31 de agosto de 

2015,existia a quantia de R$ 7.490,38 (sete mil quatrocentos e noventa reais e trinta e oito centavos); nesta 
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mesma Conta Movimento em 31 de agosto de 2016, existia a quantia de R$ 18.989,64 (dezoito mil 

novecentos e oitenta  e nove reais e sessenta e quatro centavos), apresentando uma variação positiva de 

R$ 11.499,26 (onze mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos). Diante do acima 

exposto, o total dos Saldos nas Contas em 31 de agosto de 2015, foi de R$302.187,81 (trezentos e dois mil 

cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos); em 31 de agosto de 2016, o total dos Saldos nas 

Contas, foi de R$537.983,62 (quinhentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e 

dois centavos) apresentando uma variação positiva no valor de R$235.795,81 (duzentos e trinta e cinco mil 

setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos); Segundo informação contida nesta Planilha, o 

valor relativo à Carta de Crédito do Consórcio da CEF, já aparece no Saldo acima, só foi depositado no mês 

de setembro de 2015 a quantia R$289.408,67 (duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e oito reais e 

sessenta e sete centavos). CONCLUSÃO: Nesta Planilha consta que no período 2015-2016 tivemos um 

resultado maior que no ano anterior. No quadro abaixo são apresentados as receitas e despesas referente 

ao período 2012-2013. Receita: R$ 619.210,21 menos a despesa de R$ 575.896,69, obtendo um resultado 

satisfatório no valor de R$ 43.313,5. No período 2013-2014 é apresentada uma Receita de R$ 739.772,54, 

menos uma despesa de R$ 707.120,98, obtendo um resultado positivo no valor de R$ 32.651,56. No 

período de 2014-2015, é apresentada uma Receita R$ 789.076,94, menos uma despesa de R$ 811.656,83, 

apresentando um resultado negativo no valor da quantia de R$ 22.579,89. No período de 2015-2016 é 

apresentada uma Receita de R$ 1.192.660,01, menos uma despesa de R$ 972.685,27, apresentando um 

resultado positivo no valor de R$219.974,74. A seguir o Senhor Presidente da Nacional, apresentou uma 

Planilha referente às despesas extraordinárias para o período 2017-2018. Assembleia Geral Ordinária no 

ano de 2016, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), Sessões Solenes e Aniversários do CFN e AVCFN, no 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), Representantes das SR na AGO de 2016 e Encontro de Presidentes 

em maio de 2017, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); Aniversário da Ala feminina de Salvador, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); V Encontro de Veteranos do Nordeste em 2016, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais); Calendário Anual, no valor de R$3.000,00 (três mil reais); Registro em Cartório 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); Aniversariantes do mês, no valor de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito 

mil e oitocentos reais); Encontrinho SACO/MACA, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), Encontrão CFN, 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Pai Veterano da SR-Capixaba no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais); Encontro Regional do Norte e Sul no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);e Encontros de 

Comunidades-Operações no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalizando os gastos com a Previsão 

de despesas extraordinárias para o período 2016-2017, no valor de R$ 205.800,00 (duzentos e cinco mil e 

oitocentos reais). Após a apresentação do relatório de Prestação de Contas pelo Senhor Presidente da 

Nacional, o Senhor Presidente da Mesa dos Trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia, sendo 

aprovado por unanimidade.  Ato seguinte o Senhor Presidente Nacional da AVCFN apresentou a Proposta 

Orçamentária para o período 2017-2018 por meio de Planilhas projetadas para que todos os presentes 

tivessem conhecimento dos valores destinados aos gastos durante o Biênio 2017-2018. Incontinenti, o 

Senhor Presidente da Mesa dos Trabalhos, submeteu à apreciação da Proposta Orçamentária  à 

Assembleia, sendo aprovada por unanimidade. A seguir o Mestre de Cerimônias, anunciou que o Senhor 

Presidente do CDC, faria uso da palavra. “A AVCFN VEM VIVENDO EM BONS MARES E COM BONS VENTOS. ESTAMOS COM 

CAPACIDADES, FUNCIONAL E FINANCEIRA, EM NÍVEIS ELEVADOS. SOMOS CAPAZES DE EXERCER NOSSAS ATIVIDADES SEM GRANDES 

DIFICULDADES. NO ENTANTO, NÃO PODEMOS DEIXAR DE EXERCER COM SEVERIDADE AS NOSSAS TAREFAS A FIM DE  EVITAR DESPERDÍCIOS EM 

AÇÕES QUE NÃO SE DESTINAM À AVCFN COMO UM TODO OU QUE SIRVAM  APENAS PARA PEQUENOS GRUPOS. 

O NOSSO DEVER  E'  EXECUTAR AS ATIVIDADES DESTE CONSELHO, SEMPRE VISANDO O CRESCIMENTO  DA NOSSA AVCFN. AD SUMUS.” 
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Agradeceu a presença de todos e às 16h declarou encerrada a primeira parte da Assembleia Geral Ordinária 

de 2016 da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. 

SEGUNDA PARTE 

ÀS 16H30MIN. A seguir O SO-FN-Rm1 Paulo Roberto Façanha, Primeiro-Secretário da AVCFN, como 

Mestre de Cerimônia (MC) anunciou a presença do Excelentíssimo Senhor Almirante-de-Esquadra (FN) 

Fernando Antônio de Siqueira Ribeiro, Comandante-Geral do CFN, e Presidente de Honra da AVCFN, que 

presidiu a segunda Parte da Assembleia Geral Ordinária da AVCFN, acompanhado por Oficiais Generais 

Fuzileiros Navais. Ato seguinte, o MC  anunciou que na Primeira Parte desta AGO, foram apreciados e 

aprovados os Relatórios de Atividades e de Prestação de Contas da AVCFN, Nível Geral, relativos ao 

período de 1º de setembro de 2015 a 31 de agosto de 2016, e a Proposta Orçamentária para 2017-2018. 

Nesta Segunda Parte, serão prestadas homenagens a pessoas e instituições que prestaram relevantes 

serviços à AVCFN. A seguir o  MC anunciou também a presença dos seguintes Oficiais Generais do CFN, 

presentes no Auditório: Os Vice-Almirantes (FN) Alexandre José Barreto de Mattos e Paulo Cesar 

Stingelim Guimarães, e os Contra-Almirantes Cesar Lopes  Loureiro, Gilmar Francisco Ferraço, Marcelo 

Francisco Campos e Luiz Arthur Rodrigues e Comandantes de Unidades do CFN, Presidentes e 

Representações das Seções Regionais da AVCFN Também compareceram outros Almirantes não 

constantes do Roteiro da segunda parte da AGO, A seguir o MC convidou a todos para que de pé 

entoassem o Hino Nacional Brasileiro, Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e Música de Francisco 

Manuel da Silva. Após o Canto do Hino Nacional, o Senhor Presidente da Assembleia convidou para 

Compor a Mesa Diretora, os Senhores Vice-Almirantes Moacyr Monteiro Baptista e Alexandre José 

Barreto de Mattos, e para secretariar os trabalhos o CC Ref-(T) Juvenal Verissimo Bulhões. Incontinenti, o 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, declarou aberta a segunda parte da Assembleia Geral Ordinária de 

2016 da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. A seguir o MC anunciou que o Senhor 

Presidente Nacional da AVCFN, faria uso da palavra. O Senhor Almirante Nélio ao fazer uso da palavra 

discorreu de maneira sucinta, deu bastante ênfase para a parte social, principalmente para a 

confraternização dos aniversariantes, que era trimestral e agora na sua gestão passou a ser mensal, a fim 

de haver um maior congraçamento entre os Veteranos e familiares, visando também, aumentar o 

número de Associados para o engrandecimento da nossa AVCFN. A seguir, foram homenageadas pessoas 

que prestaram relevantes serviços à AVCFN. e o Senhor Presidente de Honra da AVCFN, entregou o 

Diploma de Amigo do Veterano às seguintes Personalidades: CMG (FN) José Firmeza Simões dos Reis; CF 

(MD) José Roberto Gomes Corrêa Macedo e Primeiro-Tenente (RM2) Cintia Sanguinetti Guimarães. Após 

a entrega dos Diplomas pelo Senhor Presidente de Honra da AVCFN, o MC anunciou que o Senhor 

Comandante-Geral do CFN, faria uso da palavra. Palavras do COMGERCFN: É uma grande satisfação para 

este Comandante-Geral presidir a segunda parte da AGO e poder participar das atividades na condução 

dos trabalhos em prol da grandeza da AVCFN e do CFN. Também discorreu de maneira sucinta a respeito 

das atividades do CFN, tanto na área Operativa quanto na área Administrativa, dando bastante ênfase 

para os exercícios realizados pelas Organizações Militares do CFN, durante o ano em curso. Também a 

título de informação, falou a respeito do Furacão Matthew que no dia 04 de outubro, arrasou alguns 

Países da área do Caribe, tais como: Republica Dominicana, Haiti e Cuba. Segundo informação do nosso 

COMGER, morreram onze (11) pessoas no Haiti, além da destruição de diversas ruas, deixando também o 
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País sem comunicação por meio das linhas telefônicas. O Senhor Almirante (FN) Fernando Antônio, pediu 

que os Veteranos procurassem conhecer mais detalhes dos efeitos catastróficos do Furacão Matthew, 

usando a Internet. Também informou que o Comandante da Tropa de Fuzileiros Navais, que se encontra 

naquele País, está prestando a ajuda necessária, a fim de amenizar o sofrimento daquele povo que vem 

sofrendo com a devastação do abalo Sísmico ocorrido em janeiro de 2010, e até hoje não conseguiu 

recursos necessários na luta para poder se levantar. Destacou a Volta das Operações DRAGÃO. Após as 

palavras de improviso do Comandante-Geral do CFN, o MC solicitou a todos que entoassem a Canção na 

Vanguarda, letra do Professor João Camargo e Música do Professor Tenente Luiz Cândido da Silveira. 

Após o Canto da Canção, o MC proferiu os Hurras: Ao Brasil, A Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzileiros 

Navais e a Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. Ato contínuo, o Senhor Presidente de 

Honra da AVCFN declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária de 2016 da Associação de Veteranos 

do Corpo de Fuzileiros Navais. A seguir o MC agradeceu a presença de todos e os convidou para uma 

Confraternização. e eu, Juvenal Verissimo Bulhões, Secretario, lavrei a presente Ata que vai assinada por 

mim e pelo Senhor Presidente da Mesa dos Trabalhos, para que produza os efeitos l da Lei. 

Rio de Janeiro, em 04 de outubro de 2016. 

 

         MOACYR MONTEIRO BAPTISTA                                                    JUVENAL VERISSIMO SIMÕES  

Vice-Almirante Ref (FN) Presidente do CDC                         Capitão de Corveta (FN) Secretário do CDC 

 

 

 


