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                               ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS - CDC 

     Ata Nº 05 (Inf) da Reunião do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo 

de Fuzileiros Navais – AVCFN – tendo sido iniciada em  24/04/2012 e concluída em 29/05/2012. 

     Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e doze, reuniu-se a Mesa Diretora  do  Conselho 

Deliberativo e  Consultivo da AVCFN, às 16h00min, em sua Sede localizada na Ilha das Cobras, Centro, 

Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos seguintes Conselheiros: Vice-Almirante (FN-Refº) Fernando do 

Nascimento,  Presidente  do CDC;  Vice-Almirante (FN-Ref°) Moacyr Monteiro Baptista, Vice-Presidente 

do CDC; Antoninho Sancha de Paiva, Dias Walter Martins Moscoso,  como Membros e, Juvenal 

Veríssimo Bulhões, Secretário. Abertos os trabalhos pelo Exmº. Senhor Presidente do CDC, determinou 

que o Secretário fizesse a leitura da Ata anterior, sendo aprovada como lida. Em seguida o Senhor 

Presidente do CDC solicitou aos Membros do Conselho que examinassem a proposta verbal apresentada 

a ele pelo Presidente Nacional da AVCFN, solicitando a concessão do Título de Associado Benemérito ao 

Exmº. Senhor Almirante-de-Esquadra João Afonso do Prado Maia de Faria, nosso Associado, pelos 

excelentes serviços prestados à AVCFN, quando Comandante do 2º DN e por ter sempre distinguido os 

Veteranos FN em solenidades e em outras situações. Caso concedido, ele receberá a honraria no dia 04 

de maio próximo, data da realização da Assembleia-Geral Extraordinária alusiva ao Aniversário da 

AVCFN.  A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Egrégio Conselho. Ato contínuo foi enviado 

Ofício ao Senhor Presidente da Nacional, informando a decisão dos Conselheiros quanto a concessão do 

Titulo solicitado. Em seguida o Senhor Presidente do CDC colocou em Pauta o Relatório Parcial e seus  

Apensos referentes ao Orçamento 2011-2012, enviados pelo Ofício nº11 de 27/02/12 do Presidente 

Nacional da  AVCFN, relativos à execução financeira no período de setembro de 2011 a janeiro 2012, 

para análise e aprovação  do Conselho. Esta solicitação se deve aos gastos da Conta de Movimento da 

AVCFN, que não foram suficientes para arcar com os compromissos. Assim sendo, tornou-se necessário 

sacar recursos do Fundo DI, que ficou zerado, e parte da Poupança da PAPEM, recursos estes 

independentes do Fundo de Reserva. A seguir teceu alguns comentários a respeito da dificuldade de 

entendimento na visualização dos quadros apresentados dos Balancetes referentes aos meses de 

setembro de 2011 a janeiro de 2012. No mês de março do corrente ano, o Senhor Presidente Nacional 

da AVCFN encaminhou o Ofício nº l4 de 20/03/2012 solicitando substituir o Balancete referente ao mês 

de janeiro de 2012, a fim de corrigir algumas  Planilhas referentes à DAdm. Também foi encaminhada a 

coletânea de planilhas relativas ao Balancete referente ao mês de fevereiro de 2012. Antes de passar a 

palavra aos Membros do Conselho, o Senhor Presidente do CDC, solicitou que todos fizessem uma 

leitura cuidadosa dos documentos referente ao exame das contas no período de setembro/11 a 

fevereiro de 2012, contidas no Orçamento Geral 2011/2012. Em seguida designou três Relatores para 

analisarem minuciosamente os Balancetes em lide, ficando sob a responsabilidade do Senhor Presidente 

do CDC os Balancetes referentes aos meses de SET/OUT/11; o segundo Relator ficou  o Senhor Vice-

Presidente do CDC encarregado de examinar os Balancetes referentes aos meses de NOV/DEZ/11, e 

como terceiro Relator ficou o Conselheiro Moscoso, auxiliado pelo  Conselheiro  Antoninho, 

encarregados de analisarem os Balancetes de JAN/FEV/2012. Esta decisão do Senhor Presidente em 

dividir os trabalhos em diversas relatorias se deve a dificuldade na condução e análise dos Balancetes.  

Em seguida o Senhor Presidente do CDC, encerrou os trabalhos às 18h30min de 24 de abril de 2012, 
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ficando acertado o reinício dos trabalhos na próxima Reunião.  Prosseguindo os trabalhos na reunião 

do dia 29 do mês de maio de 2012, contando com a presença do Conselheiro Umberto Bastos Batista, o 

Senhor Presidente, após ouvir os relatores a respeito das suas observações a respeito das contas, 

decidiu agilizar os trabalhos e de posse das pastas de documentos dos meses de setembro a dezembro 

de 2011, em trabalho conjunto, decidiram aprovar as contas daquele período, conforme o teor do Ofício 

encaminhado ao Presidente Nacional, que é anexado a esta Ata. Do referido Ofício há ainda menção à 

decisão de serem mantidos os descontos em folha dos valores de R$ 12,00 (doze reais) e R$ 15,00 

(quinze reais) em virtude da inexistência de margem consignável de R$ 18,00 (dezoito reais) até que os 

Associados nessas situações possam regularizar os descontos. O funcionário Lira verificará mensalmente 

a situação de margem disponível e irá corrigindo até extinguir estas discrepâncias.  Verificou-se ainda o 

descompasso dos lançamentos das planilhas de números 01 e 02, sendo que os lançamentos na planilha 

número 02 são reais. Isto é, o que realmente ocorreu no mês, fatos que foram comunicados ao 

Presidente Nacional.  Informou que as contas de Janeiro a Abril seriam examinadas logo que estiverem 

disponíveis as pastas de documentos comprobatórios das despesas. Tal fato foi comunicado ao 

Presidente Nacional por meio do referido Ofício. Não havendo mais assunto a ser tratado na presente 

Reunião e como nenhum Conselheiro desejou fazer uso da palavra, haja vista que os assuntos foram 

amplamente debatidos, o Senhor Presidente da Mesa Diretora deu por encerrado os trabalhos, e eu, 

Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente do 

CDC, por mim, e pelos demais Membros da Mesa Diretora.    

                                                                                                         Rio de Janeiro em 29 de maio de 2012. 
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