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                ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. 

               ATA Nº 38 INF. DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO DA AVCFN. 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, reuniram-se os 

Membros do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, às 14h30min, na sua Sede 

localizada na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos seguintes 

Membros da Mesa Diretora: Vice-Almirante Ref. (FN) Moacyr Monteiro Baptista, 

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

Presidente; Antoninho Sancha de Paiva e Pedro Paulo José dos Santos, Membros e 

Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. O Conselheiro Umberto Bastos Baptista 

justificou a sua ausência. Também compareceram a presente Reunião o Senhor Vice-

Almirante Ref (FN) Fernando do Nascimento e o Conselheiro Transitório Milton Marcio 

de Arruda Rocha que participaram ativamente dos trabalhos, dando excelente apoio 

aos demais Conselheiros. Os demais Conselheiros Transitórios não compareceram e 

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

solicitou que todos assinassem a Ata anterior, caso concordassem com o contido no 

documento em lide. Após conhecerem o documento, todos assinaram sem restrições. A 

seguir o Senhor Presidente do CDC colocou em pauta o Balancete referente ao mês de 

Abril do corrente ano, para apreciação por parte dos Membros da Mesa Diretora. 

Seguiu-se longo debate a respeito da aquisição de duas “caixas de som”, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para atender às necessidades do Conjunto Musical 

"Fuzibossa", sem autorização do CDC, contrariando o contido no Inciso VII do Artigo 40 

do Estatuto da AVCFN. Diante das dificuldades dos Conselheiros em analisarem o citado 

Balancete por falta de esclarecimentos dos funcionários da DAdm, qual o motivo dessa 

compra para o Conjunto Fuzibossa e, em razão desse impasse,  o Senhor Presidente do 

CDC encaminhou Ofício ao Senhor Presidente Nacional, solicitando informação a 

respeito da citada aquisição. Com esta ressalva, o Presidente do CDC colocou o 

balancete em votação tendo sido aprovado. A seguir o Senhor Almirante Fernando do 

Nascimento fez uso da palavra para informar a situação difícil em que se encontra a 

SR/Uruguaiana, em razão de que não há candidato à sucessão da atual administração, 

agravada pelo fato de que somente os Associados que pagam por desconto em folha 

(PAPEM) estão em dia. O Associado Nato José Moacyr de Souza Aymone, fundador da 

SR Porto Alegre, que é oriundo de Uruguaiana, manteve contato com o Almirante 
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Fernando do Nascimento dando conta de que estava disposto a pedir transferência da 

SR Porto Alegre para a SR Uruguaiana e tentar compor uma Diretoria. O Almirante 

Fernando deu conhecimento desses fatos ao Presidente Nacional e o Almirante Nélio 

de Almeida aprovou inteiramente esta iniciativa.  Então o Alte Fernando, devidamente 

autorizado pelo Presidente Nacional, manteve contato com o Associado Nato Aymone, 

informando-lhe de que, caso tivesse dificuldade em compor a Diretoria, ele poderia 

usar o disposto no Estatuto, Artigo 73, que reza: “excepcionalmente, ouvido o CDC com 

antecedência de 15 (quinze) dias úteis para a data da eleição e quando houver apenas 

uma Chapa concorrente, as SR/NISR, poderão eleger os Presidentes Regionais e os CF 

respectivos, cabendo aos Presidentes eleitos a indicação dos demais componentes da 

DAdmR, observadas as Normas expressas no RI.” Posteriormente o Associado Aymone, 

já transferido para a SR/Uruguaiana, manteve contato com Associados daquela SR e 

conseguiu formar uma Chapa, sendo que o atual Presidente, Associado Pinheiro, será 

candidato à Presidente do CF. Ao tomar conhecimento desta nova situação, o Alte 

Fernando informou ao Presidente Nacional da AVCFN, que enviou cumprimentos a 

todos pelo êxito, voltando à normalidade, ficando de ser marcada a data da AGER para 

eleger a Chapa por aclamação e ser a Chapa empossada. O Associado Aymone 

informou ao Senhor Almirante Fernando do Nascimento que fez contatos com o 

Presidente do Clube Naval daquela cidade, obtendo daquele Clube, um espaço físico 

(terreno), contiguo ao prédio do citado clube, onde poderá ser construída a Sede 

daquela SR, que não dispõe de local para desempenhar as suas atividades. Informou 

ainda que um Engenheiro amigo dele fará gratuitamente o projeto e que já conseguiu 

doação de material de construção como: areia, cimento e tijolos. Também informou 

que é sua intenção fazer a rifa de um carro, para adquirir recursos.  Ainda de acordo 

com informação do Senhor Almirante Fernando do Nascimento aos Membros da Mesa 

Diretora, o Senhor Aymone vai pedir autorização ao Senhor Presidente Nacional a fim 

de enviar 170 bilhetes da citada rifa para as SRs, considerando as 17 Seções Regionais, a 

fim de arrecadar recursos. O Conselheiro Transitório Milton Marcio de Arruda Rocha 

pediu a palavra para sugerir que, caso se concretize a rifa, os bilhetes fossem vendidos 

na tropa no Rio de Janeiro, já que seria difícil controlar vendas nas SR distantes da 

Sede.  A seguir, não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o senhor Presidente 

do CDC, às 16h00min encerrou a presente reunião, e, eu, Juvenal Veríssimo Bulhões, 

Secretário, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Senhor Presidente da Mesa dos 
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trabalhos, por mim e pelos demais Conselheiros. 

Rio de Janeiro, em 27 de julho de 2.017. 

 

   MOACYR MONTEIRO BAPTISTA                                        EDISON DA SILVA NUNES FILHO 

Vice-Alte Ref (FN) Presidente do CDC                         CMG Ref (FN) Vice-Presidente do CDC 

 

       
 JUVENAL VERÍSSIMO BULHÕES                                                       PEDRO PAULO JOSÉ DOS SANTOS 

         CC Refº (T) Secretário do CDC                                                      SO-FN-Ref Membro do CDC                                                                                                                                   

    

                        

                                 ANTONINHO SANCHA DE PAIVA 
                                   SO-FN-Ref Membro do CDC                                                

  

 

                                                                       

 

       

 


