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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. 

Ata da Assembleia Geral Ordinária de Conselheiros da AVCFN. 

Aos 29 dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, reuniram-se os Conselheiros da AVCFN, 
em cumprimento ao Edital de Convocação, expedido e difundido na forma legal, para eleger e 
empossar a Mesa Diretora do CDC, para o período 2019 a 2021. Às 14h00min o Presidente do 
CDC, também Presidente da Assembleia, convidou o Senhor Presidente Nacional, Almirante 
Carlos Alfredo Vicente Leitão, que gentilmente se fez presente, para compor a Mesa. Na 
sequência, convidou o Senhor Almirante José Henrique Salvi Elkfury, candidato a Presidente na 
única Chapa inscrita, para compor a Mesa e o SO Antoninho Sancha de Paiva para Secretariar, 
acumulando com a função de Mestre da Cerimônia (MC). Composta a Mesa cumprimentou o 
Almirante Moacir Monteiro Batista, que exerceu os cargos de Presidente Nacional e Presidente 
do CDC, com larga folha de serviços prestados a AVCFN. Cumprimentou os Conselheiros e 
Associados e solicitou ao MC e Secretário da AG que fizesse a verificação do quórum. O 
Secretário, após a verificação, informou ao Presidente que não havia quórum legal. O Presidente 
da AG mandou que fossem aguardados 30 (trinta) minutos. Nesse intervalo, aproveitou a 
oportunidade para difundir notícias de interesse dos Associados. O Gerente da AVCFN projetou 
nesse intervalo a letra e o cântico da Canção Oficial da AVCFN, escolhida em Concurso Público, 
um dos eventos comemorativos do 40º Aniversário de criação da AVCFN, na gestão do Alte 
Elkfury. O Alte Fernando enfatizou a necessidade de cantarmos a Canção Oficial da AVCFN, que 
tem letra muito significativa, contando a saga dos Fuzileiros Navais desde 1808. Lembrou 
também que há outra canção, recém incorporada, denominada “Avante AVCFN”, de autoria, 
letra e música, do Veterano Adão Quintana. Esta última mais fácil de ser cantada do que a 
Oficial. Essa música foi entoada por um Coral Feminino, durante o desfile no último Encontrão. 
Decorrido o prazo de espera legal, às 14h30min, declarou aberta a AGO de Conselheiros e 
solicitou ao MC que seguisse o Roteiro da Cerimônia. O 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. Findo o cântico, o MC anunciou a composição da Mesa Diretora que 
encerrava o mandato: Presidente do CDC, Presidente: VAlte Ref (FN) Fernando do Nascimento; 
Vice-Presidente: CMG Ref (FN) Edison da Silva Nunes Filho; Secretário: CC Ref (T) Juvenal 
Veríssimo Bulhões; Membros: 1ºTen Rm2 (FN) Umberto Bastos Baptista; SO Ref (FN) Antoninho 
Sancha de Paiva; e SO Ref (FN) Pedro Paulo José dos Santos. Feita a leitura, o Presidente da AG 
informou as ausências dos Senhores CMG Ref (FN) Edison da Silva Nunes Filho; CC Ref (T) 
Juvenal Veríssimo Bulhões e 1ºTen Rm2 (FN) Umberto Bastos Baptista, todos por motivos de 
força maior. Todos pedem desculpas pelas faltas à AG. Prosseguindo, o MC anunciou os 
integrantes da única Chapa inscrita, como a seguir: Presidente, Contra-Almirante (FN) José 
Henrique Salvi Elkfury; Vice-Presidente, Vice-Almirante Ref (FN) Fernando do Nascimento; 
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Secretário, SO Ref (FN) Paulo Vicente da Silva; Membros: CMG Ref (FN) Edison da Silva Nunes 
Filho; CC Ref (T) Juvenal Verissimo Bulhões; SO Ref (FN) José Rodrigues Falcão e SO Ref (FN) 
Lucio Fernandes de Lucena. Membros Suplentes: SO Ref (FN) Dagoberto Conceição Carvalho; SO 
Ref Pedro Carlos Abuzed; 1º SG Ref (FN) Inaldo Marques da Silva e CB Rm2 (FN) Antonio Paulo 
Torres Anvers.  Finda a leitura, o Presidente da AG perguntou se havia alguma restrição legal a 
qualquer dos nomes da Chapa. Após um intervalo de tempo, como ninguém se manifestasse, o 
Presidente da AG colocou em “Votação por Aclamação”, dizendo: “quem estiver de acordo com 
a eleição da Chapa, permaneça como está”. Decorrido pequeno prazo, como não houve 
manifestação contrária, o Presidente da AG declarou a Chapa presidida pelo Alte Elkfury  “Eleita 
por Aclamação e por unanimidade”, para o período 2019 a 2021. Em sequência declarou 
empossada a Chapa. Em gesto simbólico, o Presidente da AG e do CDC que concluiu o mandato 
trocou de lugar com o Presidente do CDC eleito e empossado. Os Membros da Chapa eleita 
ocuparam os seus lugares. O MC anunciou “palavras do Almirante Fernando”. Tomando a 
palavra, iniciou fazendo menção a ótima situação financeira e administrativa da gestão da 
DAdm, presidida pelo Alte Néio de Almeida, conforme comprovação que realizou na AGO 
realizada dia 03 de outubro de 2019. Prosseguiu agradecendo aos integrantes da Mesa Diretora 
pela cooperação nos trabalhos que foram cometidos à Mesa do Conselho durante sua gestão. 
Destacou em especial o desempenho do Vice-Presidente, Cmt Nunes, Conselheiro de 
inequívocos serviços prestados a AVCFN, em diversas oportunidades, tendo já exercido com 
brilho as funções de Presidente Nacional e Presidente do CDC. Destacou também a preciosa 
colaboração que tem tido do SO Antoninho, em diversas gestões, e nesta última gestão, foi 
incansável na contribuição que emprestou na feitura das Atas e de outros documentos. Com 
relação as Atas, cujas redações iniciais foram propostas pelo Secretário, Cmt Juvenal, receberam 
suas contribuições no sentido de aperfeiçoa-las. Também fez a divulgação do texto dessas Atas  
aos componentes da Mesa do CDC, via internet. O Alte Fernando enfatizou que as redações 
finais das Atas refletiram o que de fato ocorreu durante a reunião e que estavam em dia. Nesse 
momento, elogiou o SO Pimentel, Diretor Financeiro da DAdm, que se fez presente nas reuniões 
da Mesa do CDC, influindo nos trabalhos com excelentes informações. Enfatizou também a 
eficiente participação da Secretaria, à frente o SO Façanha, Gerente da AVCFN, que deram 
assessoria e suporte às reuniões da Mesa do CDC.  Fez referência à Comissão Nacional das 
Eleições, que, neste ano, pela primeira vez, foram realizadas em âmbito Nacional. A Comissão 
foi formada pelos Membros da Mesa Diretora do CDC e receberam as contribuições do 
Conselheiro Milton Márcio de Arruda Rocha, com grande experiência desde a época que fora 
Gerente, e do Conselheiro Wilson de Souza Xavier, sendo que este último participou das 
primeiras reuniões, mas, infelizmente foi vítima de um AVC, e está em tratamento. O 
Conselheiro Joseval da Conceição Almeida foi convidado para substitui-lo e concluiu o trabalho 
junto com a Comissão.  Foi uma excelente experiência, e talvez, possamos transformar as 
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Instruções em NIC, aperfeiçoando-as. Apenas sugestão. Por fim, relembrou, como já fizera 
durante a AGO de 03 de outubro, quando foram feitas as prestações de Contas pelo Presidente 
Nacional, que os livros com as comprovações de contas, mês a mês, estão disponíveis na 
Secretaria, para exame de qualquer Associado, desde que o faça na Sede, não sendo permitida a 
retirada da Sede de qualquer livro, por razões de segurança. Encerrando, agradeceu ao 
Presidente empossado o convite para continuar na Mesa Diretora e desejou-lhe sucesso no 
exercício do cargo. Dando sequência, o MC anunciou “palavras do Alte Elkfury”. Tomando a 
palavra, o Alte Elkfury iniciou saudando o Almirante Fernando, Almirante Baptista, Alte Leitão, 
Comandante Marques Peixoto, Comandante Jorge e demais Veteranos, integrantes da AG. O 
Conselho vai trabalhar contando com a experiência do Almirante Fernando, do Cmt Nunes e do 
Cmt Juvenal que integraram a Mesa no mandato encerrado hoje. Dirigindo-se ao Presidente 
Nacional mencionou que ajudaremos a Direção Nacional no que for preciso. Prosseguiu, 
interagindo com veteranos participantes da AG, fazendo referência ao Veterano Edgar, Veterano 
mais idoso presente, a Sra Altenira e ao Veterano Agostinho, lembrando da época que, ele e o 
Agostinho, integraram o Gabinete do Alte Domingos de Mattos Cortês, então ComGerCFN.  
Prosseguiu relembrando fatos que viveu com diversos Veteranos durante a carreira no serviço 
ativo, lembrando alguns episódios. Este é o Espírito da AVCFN. Manter as amizades como Velhos 
Camaradas. Agradeceu ter sido sua Chapa Eleita por Aclamação e por unanimidade. Prosseguiu 
reafirmando sua determinação de realizar o seu mandato com o entusiasmo de sempre, 
esperando contar com a colaboração de todos os integrantes da Mesa na consecução das tarefas 
inerentes ao CDC. Encerradas as palavras, o MC prosseguiu cumprindo o Roteiro, convidando a 
todos que, em pé, entoassem a Canção “Na Vanguarda”, Canção Oficial do CFN, letra de 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 CFN e à AVCFN”, no que foi correspondido 
por todos. Encerradas essas formalidades, o Presidente do CDC, “declarou encerrada a AGO dos 
Conselheiros”. Antes da saída do auditório, o MC lembrou a quem ainda não tivesse assinado a 
lista de presenças que o fizesse e convidou a todos para uma confraternização. E, eu, Antoninho 
Sancha de Paiva, servindo de Secretário da AGO de Conselheiros, lavrei a presente Ata que vai 
assinada por mim e pelo Presidente da Assembleia, para que surta os efeitos da Lei. 

 

 Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019. 
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