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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

    Ata Nº 009 do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN 

               Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e doze, reuniram-se os Membros 

da Mesa  Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais, às 16h00min, nas dependências da sua Sede Nacional, localizada na Ilha das Cobras, 

Centro,  Rio de Janeiro, RJ, contando com as presenças dos seguintes Conselheiros: Vice-Almirante Ref 

(FN) Fernando do Nascimento, Presidente do CDC, Vice-Almirante Ref (FN ) Moacyr  Monteiro 

Baptista, Vice-Presidente do, CDC, Dias Walter Martins Moscoso e Umberto Bastos Baptista  como 

Membros e Antoninho Sancha de Paiva secretariando os trabalhos, tendo em vista a ausência 

justificada do Secretário. Abertos os trabalhos o Presidente do CDC solicitou que os Senhores 

Membros da Mesa assinassem a Ata da reunião anterior já que  todos haviam tomado conhecimento 

da mesma e aprovaram sua escrituração, não necessitando de realizar sua leitura. Quanto ao exame 

de pastas contendo os movimentos financeiros referentes aos meses de setembro e outubro, o 

Presidente do CDC sugeriu que fizéssemos as verificações na reunião do mês de dezembro, haja vista 

os assuntos constantes da agenda, bem como faltava a pasta de documentos comprobatórios do mês 

de outubro. Em seguida, tendo havido a concordância dos Membros da Mesa, disse que teríamos que 

aprovar o calendário de reuniões para o ano de 2013, tendo apresentado uma sugestão. Esclareceu 

que não programou reunião para  janeiro, tendo em vista que devemos realizar nossas reuniões 

posteriores às realizadas pela DAdm. Não havendo objeções o calendário foi aprovado, conforme 

anexo. Em sequência mencionou que a Dadm discutiu as seguintes matérias: OSCIP –  tendo rejeitado 

transformar a AVCFN em organização daquele tipo, seguindo parecer do Diretor Jurídico. Após 

apresentar as razões da rejeição, a Mesa do CDC, por unânimidade de votos, manteve a posição da 

Dadm. Outra matéria apreciada pela Dadm foi a referente ao Seguro em Grupo para os Associados, 

para cobrir “morte ou incapacidade por acidente”, haja vista que tem sido discutido a longo tempo a 

situação dos Associados Civis ou Militares RM2, os quais não tem qualquer amparo caso venha a 

ocorrer situações quando em atividade programada pela AVCFN. Deixou claro que as situações de 

morte natural não estarão cobertas. A DAdm aprovou a proposta de aumentar o valor da mensalidade 

em R$3,00 (três reais) por Associado a partir de abril de 2013 para cobrir os pagamentos do seguro. 

Colocada a matéria em discussão a Mesa do CDC a aprovou entendendo que o desconto deveria 

ocorrer a partir de março e não de abril de 2013. A Dadm aprovou também a realização de uma AGE a 

ser realizada dia 28 de fevereiro com a seguinte Ordem do Dia: a) Planejamento Estratégico 

Organizacional – AVCFN – já apreciado e aprovado pela Dadm e pelo CDC; b) Destinação dos recursos 

do Consórcio da CEF para aquisição de imóvel, também já apreciado e aprovado pela Dadm e pelo 

CDC; c) certificação da AVCFN como OSCIP; d) seguro contra acidentes; e e) aumento de mensalidades. 

A Mesa do CDC então aprovou a proposta de realização da AGE na data proposta, porém entendeu 

sugerir a DAdm não incluir o assunto OSCIP pelo risco da proposta ser aprovada, haja vista o interesse 

de alguns Associados em usar a AVCFN para conseguir trabalho. Por fim, a Mesa do CDC aprovou a 

realização de uma reunião conjunta com a Diretoria da DAdm, conforme foi proposto pelo Presidente 

Nacional seguindo em grandes linhas o seguinte: 14h Reunião da Diretoria Administrativa; 14h30min 

reunião do CDC para apreciar basicamente as contas de setembro e de outubro de 2012 e 15h00min 
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reunião conjunta com pauta a ser apresentada.  A seguir, às 18h20m, por não  haver mais assuntos a 

serem tratados, o Senhor Presidente do CDC deu por encerrada a presente reunião e para constar, eu, 

Antoninho Sancha de Paiva, Membro do Conselho, na função de Secretário, lavrei a presente Ata que 

vai assinada por todos os Senhores Membros da Mesa Diretora. 

 

                                                               Rio de Janeiro, RJ; 29 de novembro de 2012.  
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