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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

                                           ATA DA AGE DE CONSELHEIROS 
ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA AVCFN 

 
No dia 25 de junho de 2019, às 14h00min, o Presidente do CDC mandou fazer a 
verificação do quórum. Foi constatado não haver quórum legal. Às 14h30min, em segunda 
e última convocação, os trabalhos foram iniciados para a realização da AGE de 
Conselheiros, convocada pelo Edital divulgado pelas mídias sociais eletrônicas ao alcance 
da maioria dos Conselheiros ou por e-mail para os Conselheiros que dispõem desse meio 
de comunicação. Para os Conselheiros que não tem acesso aos meios eletrônicos, foram 
enviadas correspondências pelos Correios. Estiveram presentes e assinaram a lista vinte e 
um (21) Conselheiros. O SO Antoninho Sancha de Paiva, servindo de Mestre da 
Cerimônia (MC), convidou a todos para que, em pé, entoassem o Hino Nacional 
Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. 
Após o cântico, o Presidente do CDC, Vice-Alte Ref (FN) Fernando do Nascimento, 
convidou para compor a Mesa dos Trabalhos da AGE de Conselheiros o Sr. CMG Ref 
(FN) Edison da Silva Nunes Filho, Vice-Presidente do CDC e o CC Ref (T) Juvenal 
Veríssimo Bulhões, Secretário da Mesa Diretora do CDC. Composta a Mesa, coube ao 
Presidente do CDC conduzir a explanação da proposta do RI. Iniciou explicando que o 
Regimento Interno (RI) em vigor, que é o resultado de diversas edições, ao longo do 
tempo, conforme todos sabem, é um documento bem elaborado. Em razão disso, dado o 
zelo de muitos que trabalharam na feitura das diversas edições, o RI em vigor é rico em 
detalhes e, que em razão disto, na revisão que foi feita, e apresentada por meio de 
projeções do texto na tela, foram mantidas as escritas dele que não sofreram alterações, 
melhorando-se algumas redações e evitando-se repetições. Assim, com o auxílio do 
Gerente da AVCFN, SO Paulo Roberto Façanha, que fez a projeção e, sempre que 
necessário fez esclarecimentos durante a exposição, foi iniciada a apresentação pelo 
Capítulo I, que trata da Introdução. Nele procurou-se amarrar, de forma irredutível, o RI ao 
Estatuto aprovado pela AGE 11 de março de 2019,  fazendo-se menção ao seu Artigo 82, 
que manda que o RI seja atualizado. Com isso não restará dúvida a quem precisar realizar 
consulta, de que esses instrumentos legais estão relacionados entre si. Isto posto passou-se 
ao Capítulo II - DA ORGANIZAÇÃO DAS SEDES E DA ATUAÇÃO REGIONAL 
(CAPÍTULO II DO ESTATUTO). No Artigo 2º da proposta de revisão do RI é feita 
menção ao Artigo 3º do Estatuto que estabelece que as SR e ou NISR terão autonomia 
administrativo-financeira relativa, como conceituado no RI. Do texto projetado, que 
conceitua as origens das receitas dessas Regionais, foi enfatizado que a receita básica das 
SR/NISR é o resultado das somas das receitas líquidas das mensalidades dos Associados a 
elas vinculados, obtidas a partir dos valores brutos pagos pelos Associados e deles 
retirando-se os seguintes valores percentuais: 15% a favor do Fundo de Reserva Nacional, 
3% das mensalidades dos Associados que descontam em folha de pagamento pela PAPEM 
e 8% das mensalidades dos Associados que pagam por meio de cartão de crédito ou por 
meio de boleto bancário, para cobrir as despesas decorrentes. Acentuou que a modalidade 
de cobrança por meio de boleto bancário está em fase de extinção, haja vista o § 4º do 
Artigo 75 do Estatuto que a manteve até o registro do Estatuto, apenas para os Associados 
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que usavam essa modalidade. Os Associados admitidos após o registro do Estatuto não 
poderão optar pelo pagamento de mensalidades por boleto bancário. Outras receitas, 
obtidas por meio de eventos programados pelas SR/NISR ou recebidas por doações, 
poderão compor as recursos financeiros das Unidades Regionais. Ainda neste Artigo da 
proposta do RI, no § 2º foi deixado claro a obrigação das DAdmR enviarem mensalmente 
aos Conselhos Fiscais a documentação comprovante  das despesas. Ficam também os 
Conselhos Fiscais obrigados a enviar essa documentação digitalizada para a Empresa de 
Contabilidade contratada pela DAdm, que organizará o balanço. Com isto procura-se 
coibir casos, poucos, mas existem, de DAdmR que retardam ou mesmo não prestam 
contas. Por esta proposta de revisão do RI ficou estabelecido que havendo impedância 
dessa natureza, a Unidade Regional poderá sofrer intervenção pelo Presidente Nacional. 
Não havendo manifestação por parte dos presentes, o Presidente do CDC prosseguiu sua 
exposição e realçou a atualização feita na proposta do RI em discussão, com base no que 
dispõe os § 7º e 8º do Artigo 1º do Estatuto, que cria exigências para a admissão de 
candidatos natos que deixaram o serviço ativo por razões de saúde ou os candidatos não 
natos, aposentados por razões de saúde. Esses candidatos devem apresentar Atestado 
Médico, com validade mínima de um ano, dando conta de que estão aptos, física e 
mentalmente, para o exercício de atividades civis. Este dispositivo visa evitar a admissão 
de candidatos que tenham problemas de saúde que venham a comprometer a AVCFN, quer 
por participarem de atividades sem condições físicas para fazê-las, quer para evitar que 
Associados com problemas de desequilíbrio psicológico venham a surtar e cometer 
desatinos. Nas demais admissões em Quadros Especiais, manteve-se o que já está no RI 
em vigor até esta data. Não havendo intervenção, e considerando-se que todos 
compreenderam e concordaram com o que foi exposto até este ponto, o Presidente do CDC 
passou a abordar o CAPÍTULO III – DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS 
(Capítulo V do Estatuto) - Art. 4º - “Art. 15 do Estatuto” – Requerimento para Convocação 
de AGE e para Licenciamentos Temporários. Foi projetado o texto proposto, dele 
enfatizando-se que caso o Associado venha a usar do Direito de “convocar AG” deverá, 
antecipadamente, arcar com à custa decorrente dessa Convocação. Houve concordância, já 
que o interesse é do Associado. O texto em seguida apresentado foi o referente ao 
“licenciamento temporário”, que, embora em vigor há muito tempo, não foi usado por 
nenhum Associado. Não houve manifestação contrária à proposta. Passou-se ao 
CAPÍTULO IV- DAS HONRARIAS (CAPÍTULO IV do Estatuto, Artigo 11). Em relação 
ao RI em vigor até esta data, a alteração que propomos é constar no RI os dizeres já usados 
nos Roteiros de AG, que são resumos históricos dessas personalidades, a seguir citadas: 
Patrono Excelso – Almirante Sylvio de Camargo; Patrono – Almirante Yves Murillo 
Cajaty Gonçalves; e, Associado Excelso – Sargento  Francisco Borges de Souza. Para os 
demais, sem alterações. Houve concordância, uma vez que é prática de longo tempo, nas 
AG e Sessões Solenes, enaltecer-se aqueles que muito fizeram pelo Brasil. Estando no RI, 
as Regionais também deverão usar os mesmos dizeres. O Presidente do CDC passou a 
abordar o CAPÍTULO V – DAS PUNIÇÕES (CAPÍTULO VI, DO ESTATUTO). Art. 6º – 
O Art. 20 do Estatuto estabelece que a punição de exclusão é atribuição dos seguintes 
Elementos Organizacionais: AG, para componentes do CDC e da DAdm; Presidente da 
DAdm, para Associados do Rio de Janeiro; Assembleias Regionais respectivas, para os 
componentes dos CF e das DAdmR; e Presidentes Regionais respectivos, para 
Associados das SR/NISR. Foram projetados os procedimentos a serem seguidos por cada 
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Elemento Organizacional. Com a clara explanação que foi feita, os integrantes da 
Assembleia se deram por satisfeitos. Quando ao restante do Capítulo que trata dos 
agravantes e dos bons antecedentes, que devem ser levados em conta durante os 
julgamentos, nada foi alterado. O Presidente do CDC passou a tratar da matéria constante 
do CAPÍTULO VI –DOS PODERES DE ÂMBITO REGIONAL (CAPÍTULO X DO 
ESTATUTO). O Artigo 13 do RI se reporta ao Artigo 61 do Estatuto da AVCFN que diz 
que “os Conselhos Fiscais, eleitos pelas respectivas Assembleias Regionais, cumprirão no 
âmbito da respectiva SR/NISR, o papel de CDC, no que couber, conforme estabelecido no 
RI”. Passou-se então a expor a sugestão de redação, abordando a constituição mínima dos 
Conselhos Fiscais, enfatizando-se que o Presidente e o Vice-Presidente dos CF devem ser 
Membros Natos. O texto deixa claro também as atribuições dos CF. Neste mesmo 
Capítulo, no Artigo 15, ficaram expressas as atribuições das DAdmR. Registrou-se ainda 
que as atribuições da DAdm constam do Artigo 45 do Estatuto, para facilitar eventuais 
consultas e/ou realizar comparações. Lidos os textos projetados foram considerados claros 
e não houve objeções. Passou-se então ao CAPÍTULO VII – DAS ASSEMBLEIAS – DA 
CONVOCAÇÃO, DA INSTALAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DOS 
TRABALHOS. O Presidente do CDC fez excelentes referências a este texto que está no RI 
em vigor até esta data, tendo sido repetido na proposta ora analisada. Então se passou ao 
CAPÍTULO VIII – DAS ELEIÇÕES. O Presidente do CDC mencionou que este Capítulo 
foi totalmente reescrito, pois as mudanças feitas no Estatuto criaram uma situação nova, 
sendo que nos anos ímpares haverá eleições gerais na AVCFN. As posses se darão no mês 
de Outubro, a começar por este ano. Todo o texto foi projetado e lido. Foram enfatizados 
os ajustes de prazos de duração de mandatos das DAdmR, pois os mandatos que se 
encerram até setembro deste ano estão estendidos até outubro de 2019, mas aqueles que 
ultrapassam o mês de outubro de 2019 estão estendidos até outubro de 2021. Falou 
também que as Normas para as Eleições e o Calendário estão prontos. Aproveitou o ensejo 
para solicitar voluntários para a constituição da Comissão de Eleições. Então quem puder 
colaborar deve se inscrever na Secretaria. Considerando que ficou clara a nova situação, o 
Presidente do CDC deu curso a sua exposição passando para o CAPÍTULO IX – DAS 
REUNIÕES ADMINISTRATIVAS. O Presidente do CDC disse que esse Capítulo foi 
criado para abrigar diversos itens que tratam dessa matéria e estavam esparsos no RI em 
vigor. A ideia do agrupamento num só Capítulo foi facilitar a consulta. Não há alterações 
de conteúdo. A proposta foi considerada boa. Foi dado prosseguimento ao trabalho 
passando-se para o CAPÍTULO X - DAS ATIVIDADES NA AVCFN. Igualmente trata-se 
de agrupar assuntos correlatos dispersos no RI em vigor. Também sem alteração de 
conteúdo, embora se tenha procurado deixar claro alguns trechos. Projetado o Capítulo foi 
considerado prático para consulta. Prosseguiu-se abordando o CAPÍTULO XI – DA 
CRIAÇÃO DE SR/NISR. Neste Capítulo, em razão de passar a eleição ser geral e nacional 
nos anos ímpares, com as posses em outubro, foi feito um ajustamento no primeiro 
mandato, de forma que ele será flexível, podendo ser menor que dois anos, dependendo da 
época em que a SR/NISR for ativado. No mais as exigências para a criação de uma 
Unidade Regional não sofreram alterações. Isto posto e entendido, seguiu-se para abordar 
o  CAPÍTULO XII – DOS DOCUMENTOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS. 
Igualmente, como já foi feito em outros Capítulos, este foi criado para concentrar num só 
lugar os documentos em uso na AVCFN e deixar claro as suas finalidades. Sem alteração 
de conteúdo, exceto o corte da Ordem de Serviço que consta do RI atual, mas jamais foi 
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utilizada. Os integrantes da AGE consideraram que a alteração foi de ordem prática e 
aceitaram o agrupamento. Foi dado prosseguimento com a verificação do CAPÍTULO XIII 
– DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO. O Presidente do CDC realçou 
que o Capítulo VIII do Estatuto abrange com muita propriedade os aspectos inerentes a 
esse Órgão. Então o que está proposto para o RI em discussão são esclarecimentos que 
devem ser observados como – Associados que cumprem os requisitos para se tornarem 
Conselheiros, mas, por motivos diversos, não querem ou não podem integrar o Quadro. 
Então, com base no RI ora proposto, esses Associados poderão declinar dessa prerrogativa 
manifestando-se junto à Mesa Diretora do CDC, num prazo de 30 dias corridos, contados a 
partir do momento em que o Associado adquiriu as condições estatutárias para ser 
Conselheiro. O Presidente do CDC nomeará os Conselheiros que não abdicarem dessa 
condição, por meio de Portaria, a partir do trigésimo dia, considerando essa contagem de 
tempo a partir da data que o Associado obteve os requisitos estatutários para ser 
Conselheiro. Cabe a Secretaria manter atualizado o Quadro de Conselheiros.  Consideradas 
apropriadas essas propostas, passou-se ao  CAPÍTULO XIV- DO PATRIMÔNIO E DA 
RECEITA. Neste Capítulo a atualização se deu pela inclusão do Cartão de Crédito como 
instrumento para o pagamento de mensalidades e a extinção gradativa do boleto bancário. 
Ainda foram explicitados os percentuais aplicados sobre as mensalidades quer como 
contribuição para o Fundo de Reserva Nacional, quer para cobrir despesas, já expostos em 
artigo anterior. Neste caso foi feita a reprodução, por cópia, do dispositivo constante deste 
RI, para facilitar a consulta. Com relação ao controle do patrimônio foi cancelada a 
exigência de envio de balanços das Regionais para a DAdm, ficando estabelecido que cada 
Unidade tratará de controlar os seus bens. No mais, mantido o texto atual do RI em vigor. 
A alteração foi entendida até porque as Regionais não vinham cumprindo essa exigência, 
até por falta de estrutura.  Considerou-se também que os bens físicos das SR são limitados. 
Passou-se ao exame do CAPÍTULO XV – DA MEMÓRIA DA AVCFN. Foi mantido 
integralmente o que consta do RI em vigor. Seguiu-se para o CAPÍTULO XVI – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS. Nele foi introduzido o Artigo 63 que abriga 
a possibilidade da organização de agrupamentos internacionais de Candidatos Natos, uma 
vez que há proposta de Veteranos Fuzileiros Navais Brasileiros residindo nos Estados 
Unidos da América para comporem uma SR Internacional. Caso a ideia prospere, haverá 
suporte nesse Artigo. Além disso, neste Capítulo abriu-se a possibilidade da AVCFN 
firmar Convênios de interesses dos Associados, desde que não envolvam implicações 
jurídicas, como vínculos trabalhistas e outros, e compromissos financeiros. Ao fim da 
exposição o Presidente do CDC indagou aos integrantes da AGE de Conselheiros se havia 
objeções ao texto que foi apresentado. Os que se manifestaram consideraram-se satisfeitos 
e, como não houvesse objeções, o Presidente do CDC declarou o novo RI aprovado por 
unanimidade. O MC retomou o Roteiro e convidou a todos para que em posição respeitosa 
entoassem a Canção “Na Vanguarda”, Letra do Professor João de Camargo e Música do 
Professor Tenente Luiz Cândido da Silveira. Findo o cântico, o MC puxou os tradicionais 
HURRAS: AO BRASIL! À MARINHA DO BRASIL! AO CORPO DE FUZILEIROS 
NAVAIS! À ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS 
NAVAIS! A seguir, às 16h50min o Presidente do CDC declarou encerrada a Assembleia 
Geral Extraordinária de Conselheiros e agradeceu as presenças e as colaborações 
apresentadas durante a exposição do novo texto. Agradeceu também ao Cmt Nunes, ao SO 
Antoninho e ao SO Façanha, Gerente da AVCFN, as colaborações para a feitura do texto 
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do RI ora aprovado. E para constar, eu, Juvenal Veríssimo Bulhões, servindo de Secretário, 
lavrei a presente Ata que dato e assino juntamente com o Vice-Almirante Ref (FN) 
Fernando do Nascimento, Presidente do CDC da AVCFN e Presidente da AGE, para que 
surtam os efeitos da Lei. 

 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019. 

 

 
 

FERNANDO DO NASCIMENTO 
Vice-Almirante (Ref-FN) 

Presidente do CDC 

JUVENAL VERÍSSIMO BULHÕES 
Capitão de Corveta (Ref-T)             

Secretário do CDC 
 

 

 

               
                      

 

 

 

 

 

 


