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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

CDC 

Ata número 002 da Reunião do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros  Navais – AVCFN. 31/01/12. Aos trinta e um dias do mês de janeiro 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, ás 16h00min, nas dependências da sua  Sede, localizada na Ilha das  Cobras, em frente  ao 
HCM, Centro, Rio de Janeiro, RJ.,contando 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;  Umberto Bastos  Baptista,  Dias Walter Martins Moscoso, Antoninho Sancha de  Paiva, como 
Membros e  Juvenal Veríssimo  Bulhões, como  Secretário.Também participaram da Reunião os Conselheiros  
José Edgar de Moraes e Wilson de Souza Xavier. Abertos os trabalhos pelo Exmº. Sr. Vice-Almirante (FN-Refº) 
Fernando do Nascimento, Presidente do CDC, determinou que fosse lida a Ata anterior, sendo aprovada como 
lida. A seguir fez um comunicado aos Membros da Mesa Diretora e aos Conselheiros em geral apresentando a 
programação da AVCFN, contendo um Calendário de Eventos da Direção Nacional da AVCFN previstos para o 
corrente ano. Informou que as Reuniões do CDC terão início às 16h, salvo quando coincidirem com as reuniões 
da Diretoria Administrativa que terão início às 16h30min. Solicitou aos Conselheiros que compareçam as 
reuniões do CDC e se puderem também às reuniões da Diretoria Administrativa. Enfatizou a necessidade de criar 
Grupos de Trabalho para acompanhar as atividades da Diretoria Administrativa que dizem respeito ao CDC, a fim 
de sugerir à Diretoria Administrativa modificações para aperfeiçoar a administração da nossa AVCFN.  Solicitou 
ainda a todos os Conselheiros que procurem conhecer toda a programação das Reuniões do CDC para o ano em 
curso, contidas no anexo da Circular datada de 23 de janeiro de 2012, bem como, que se familiarizassem com as 
previsões do Orçamento para o ano de 2012, embora este documento necessite ser atualizado haja vista que os 
dados nele contidos são de agosto de 2011. De lá para cá houve alterações no número de Associados.  
Mencionou também que as últimas contas apreciadas pelo CDC são as que foram apresentadas durante a AGO 
realizada em outubro de 2011, durante a prestação de contas. Está informado de que os meses que se seguiram 
àquela prestação de contas estão em fase de prontificação e possivelmente na próxima reunião já teremos 
contas a apreciar. Ato contínuo, o Sr. Presidente  do CDC, passou a palavra  ao  Sr. Vice-Presidente do CDC, que 
fez menção as rubricas do Orçamento aprovado em 1911 para o período,  sugerindo uma revisão a cada três 
meses, a fim de reajustar  e adequar o Orçamento para  uma análise dos gastos sempre atualizados.Também foi 
concedida a palavra aos demais Conselheiros componentes da Mesa Diretora que concordaram com as  
sugestões do Sr. Vice-Presidente do CDC . Foi lembrada a necessidade de se aplicar um contingenciamento de 
10%, recomendado em anos anteriores pelo CDC, não permitindo que pagamentos futuros de algumas rubricas 
venham ultrapassar os valores previstos no Orçamento. O Presidente do CDC abordou a questão dos 
pagamentos por boletos que acarretam um gasto para a AVCFN. O Conselheiro Umberto usou da palavra para 
sugerir que a dita importância, que varia segundo o Funcionário José Augusto com o local de pagamento – Casas 
Lotéricas ou Banco – fosse cobrado do Associado no boleto com a rubrica “despesas bancárias”, lembrando que 
esta é uma prática usual na praça. Acrescentou que tal medida se for sugerida pelo CDC à Diretoria 
Administrativa e se for por ela aprovada entrará em vigor somente em 2013, até porque os boletos de cobranças 
já foram expedidos. O Presidente ainda abordou a questão dos descontos em bilhetes de pagamento feitos pela 
PAPEM lembrando que alguns Associados não descontam R$ 18,00 (dezoito reais) e sim R$ 15,00 (quinze reais) e 
até 12,00 (doze reais) por não disporem de margem. Lembrou que em sua gestão na Presidência Nacional o GAd 
ficou de realizar a cobrança da diferença por meio de boletos acumulando meses. Estando presente o 
Funcionário Lira, este informou que desconhecia esta prática, assegurando que não havia providência neste 
sentido. Após uma troca de idéias com a participação dos Conselheiros ficou acertado que o Funcionário Lira fará 
um levantamento desta situação visando acertar para o futuro. Assim, ele manterá contato com os Associados 
nesta situação e abordará a solução na próxima reunião do CDC. O Senhor Presidente do CDC solicitou que todos 
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os Conselheiros enviem os seus e-mails ao Secretário da Mesa Diretora para a divulgação das Atas e documentos 
de interesse do CDC. Como o Secretário não tivesse e-mail próprio utilizando o da sua filha, o Conselheiro 
Antoninho ficou com esta incumbência, mantendo contato com o Secretário. Lembrou ainda o Presidente do 
CDC a necessidade de se encerrar o Livro de Atas, até então manuscrito, e que se seguisse a numeração nas Atas 
informatizadas. O Secretário então informou que as Atas eram datadas, mas não numeradas. O Presidente do 
CDC então estabeleceu que as Atas informatizadas sejam numeradas na sequência, sendo a de número 01 a da 
reunião anterior. Não havendo mais assunto a ser tratado, o Senhor Presidente da Mesa  Diretora deu por 
encerrada a presente Reunião, ás 18h00min e, para constar, eu, Juvenal Verissimo  Bulhões, Secretário, lavrei a 
presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente do CDC,  por mim, e pelos demais Membros da Mesa  
Diretora, para que produza os efeitos  legais. 

Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 2012. 
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