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      ASSOCIAÇÃO DE VETERANONOS DO CORPO DE 

FUZILEIROS NAVAIS. 

CDC 

Ata Nº 06 Inf  da Reunião do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação 
de Veteranos do Corpo de  Fuzileiros Navais – AVCFN – tendo sido iniciada no 
dia 26/06/12, reiniciada  em 11/07/12, e concluída em 31/07/12.      Aos  vinte e 
seis dias  do mês de junho  de dois mil e doze, reuniram-se os Membros  da 
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de 
Veteranos  do Corpo de Fuzileiro Navais, ás 16h, em sua Sede localizada na Ilha 
das Cobra, Centro. Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos seguintes 
Conselheiros: Vice-Almirante (FN-Refº) Fernando do Nascimento, Presidente do 
CDC; Vice-Almirante (FN-Refº) Moacyr Monteiro Baptista, Vice-Presidente do 
CDC; Antoninho Sancha de Paiva, Dias Walter Martins Moscoso, Umberto 
Bastos Baptista como Membros e Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário. 
Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, determinou que o  
Secretário  fizesse a leitura da Ata anterior, sendo aprovada  como lida  após 
grande debate entre os Membros  do Pleno do Egrégio Conselho.  Em seguida o 
Senhor Presidente do CDC informou aos Membros do Conselho, que foi 
convidado pelo Senhor Presidente Nacional, para fazer a abertura e o 
encerramento do Seminário Construindo o Futuro a ser realizado no dia 
10/07/12, nas dependências da Sede da AVCFN, com início ás 07h45m e término 
às 17h do mesmo dia. Neste Seminário  serão abordados diversos  Temas de 
interesse direcionado ao público alvo (Veteranos), ministrados  por  
Especialistas de diversas áreas, destinados a orientar militares e civis da 
Marinha, na hora do desligamento do serviço ativo. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente do CDC, informou ao Pleno do Conselho, que por motivos 
administrativos da AVCFN os Balancetes referentes  aos meses de janeiro a 
maio de 2012, seriam analisados na próxima reunião, quando, certamente as 
pastas de documentos  comprobatórios  das despesas estariam disponíveis e 
devidamente corrigidas pelo setor de Tesouraria da AVCFN, para que os 
Conselheiros possam confrontar se os gastos apresentados estão dentro do que 
foi aprovado pelo CDC. Em seguida o Senhor Presidente do CDC, encerrou os 
trabalhos ás 18h30m de 26/06/12, ficando acertado o reinicio dos trabalhos na 
próxima  Reunião, tão logo, as Pastas entregues ao Setor de Tesouraria, sejam 
devolvidas com as devidas correções e entregues aos Membros do Conselho  
para análise e aprovação, se for o caso. Prosseguindo os trabalhos na reunião do 
dia 12 do mês de julho de 2012, ás 15h, contando com a presença dos seguintes 
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Conselheiros: Vice-Almirante (FN-Refº) Fernando do Nascimento, Presidente  do 
CDC, Antoninho Sancha de Paiva, Dias Walter Martins Moscoso, Membros e 
Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário. Os Conselheiros Vice-Almirante Moacyr 
Monteiro Baptista e Umberto  Bastos Baptista justificaram  suas ausências. O 
Senhor Presidente do CDC, após ouvir os Membros da Mesa Diretora a respeito 
das observações sobre as contas, decidiu agilizar os trabalhos e de posse das 
pastas de documentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 
2012, já que as pastas contendo a documentação referente aos meses de abril, 
maio e junho, não ficaram prontas; determinou que os Membros da Mesa 
Diretora, fizessem um trabalho em conjunto, para análise e aprovação dos 
meses de janeiro a março de 2012. Após uma discussão criteriosa contida no 
desafio da fidelidade, foram aprovados os Balancetes ora acima citados, ficando 
para a Reunião do dia 31/07/12, os Balancetes referentes aos meses de abril a 
junho do corrente ano. Prosseguindo os trabalhos na reunião do dia 31/07/12, 
iniciada ás 16h, contando com a presença de todos os Membros da Mesa 
Diretora, o Senhor Presidente do CDC, distribuiu os Balancetes referentes aos 
meses de abril, maio e junho do corrente ano, aos Membros da Mesa Diretora, 
para uma análise rigorosa diante da documentação apresentada pelo setor de 
Tesouraria da AVCFN . Analisados os Balancetes ora acima citados, ficou 
acordado pelos Membros  do Egrégio Conselho, que seriam aprovados apenas 
os Balancetes referentes aos meses de maio e junho do corrente ano, tendo em 
vista que o Balancete referente ao mês de abril ora acima  citado, apresentou 
descompasso entre a documentação apresentada para a confrontação e o que 
estava contido no Balancete, ficando para a próxima reunião a análise do citado 
Balancete, tão logo, seja feita a devida correção. Esta determinação do senhor 
Presidente do CDC, foi aprovada pelos demais Membros da Mesa Diretora . 
Assuntos Gerais: A Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, 
representada por uma Comissão de Veteranos Associados elaborou um Plano 
Estratégico , com  fulcro no Seminário construindo o futuro , ministrado por 
Oficiais de Marinha, realizado na Sede da AVCFN, no dia 10/07/12, no período 
das 07h:45m ás 17h. A vigência deste Plano será a partir de 2012 até 2022. Este 
Plano Organizacional mesmo em forma de Minuta, já nasceu com uma visão 
futurística visando  preparar um planejamento consistente e harmônico na 
elaboração de atividades a serem empreendidas  na realização dos desejos e 
anseios de todos nós Veteranos que tanto amamos  a nossa AVCFN. Os 
Membros da Comissão de Associados, reunidos em Seminário, descreveram de 
maneira simples na parte Proemial da Minuta, o histórico da nossa Associação 
desde o dia 04 de maio de 1972 data de sua criação, até 07/10/95, quando foi 
fundada formalmente como uma Entidade de Direito Privado. Após discorrer 
sobre as ações objetivas e estratégicas para desenvolver estudos, visando 
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solucionar os problemas de espaço físico, adquirindo um imóvel que possa ser 
utilizado como Sede, a fim de atender com dignidade as necessidades dos 
Veteranos Associados. Também foi elaborada pela Comissão de Veteranos 
Associados, uma Minuta de Parecer, mostrando o desafio que todos nós 
Veteranos vamos ter que enfrentar. Este desafio está contido na Fidelidade dos 
Veteranos que com certeza saberão honrar o fiel cumprimento daquilo que se 
obrigaram a cumprir, dentro dos  princípios Moral e éticos, mantendo aceso o 
nosso Espírito de Corpo.A seguir, as 18h por não haver mais assunto a ser 
tratado, o Senhor Presidente  do CDC deu por encerrada a presente Reunião, e 
eu, Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário,  lavrei a presente Ata que vai 
assinada pelo Senhor Presidente  do CDC, por mim, e pelos demais Membros  do 
Conselho 

                                                              Rio de Janeiro,  em 31de julho de 2012. 

   FERNANDO DO NASCIMENTO                   MOACYR MONTEIRO BAPTISTA 
 Vice-Alte(FN) Ref Presidente do CDC          Vice Alte(FN)Ref Vice-Presidente do CDC 

           
 
UMBERTO BASTOS BAPTISTA                   ANTONINHO SANCHA DE PAIVA                   
         1º Ten FN (Rm2) Membro do CDC                         SO-FN Ref – Membro do CDC                    
 

DIAS WALTER MARTINS MOSCOSO              JUVENAL VE RÍSSIMO BULHÕES 
       SO-FN Ref - Membro do CDC                              CC(T) Ref - Secretário do CDC 

 

 

 

 

 


