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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO - Ata Inf. º 010 de 19/02/2013 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e treze às 16h00min, reuniu-se a Mesa Diretora  do Conselho 

Deliberativo e Consultivo  da Associação de Veteranos do Corpo e Fuzileiros Navais, nas dependências da Sede Nacional, 

localizada na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Presentes os seguintes Conselheiros: Vice-Almirante 

Refº(FN)Fernando do Nascimento, Presidente do CDC, Dias Walter Martins Moscoso, Antoninho Sancha de Paiva, Membros 

e Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário. Presente ainda, o Conselheiro Wilson de Souza Xavier. Os Conselheiros Umberto 

Bastos Baptista e o Vice-Almirante Ref(FN) Moacyr Monteiro Baptista, justificaram suas ausências. O Presidente do CDC abriu 

os trabalhos e lida e aprovada a Ata relativa a Reunião anterior, já que a mesma foi enviada a cada Membro da Mesa do 

Conselho. A seguir apresentou a Agenda da Reunião, contendo alguns assuntos de grande importância, entre outros, o 

exame das contas dos meses de outubro, novembro e dezembro de dois mil e doze e a comprovação trimestral das Seções 

Regionais, também fez um lembrete a respeito da AGE que irá se realizar no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, a 

fim de referendar os documentos já aprovados durante o ano de dois mil e doze e de examinar a proposta de inclusão do 

Plano de Seguros para prevenir Acidentes para todos os Associados e proposta para atualização das mensalidades a partir de 

01 de abril deste ano. Após discorrer sobre diversos assuntos, determinou que os Conselheiros presentes analisassem os 

Balancetes referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de dois mil e doze.  Depois de alguns debates, 

finalmente foram os Balancetes ora acima citados, aprovados por unanimidade. Quanto a comprovação do Relatório 

Trimestral de Prestação de Contas, referente aos três primeiros meses, setembro, outubro e novembro do  Ano Fiscal, 

somente três Seções Regionais, deixaram de enviar os seus Relatórios - Recife , São Paulo e Salvador. A SR Salvador tem 

enviado à DAdm prestação de contas, porém fora do modelo aprovado. No entanto, houve bom senso das demais Seções 

Regionais que mandaram os seus Relatórios com os devidos campos preenchidos, conforme modelo aprovado e 

disseminado. Dentre os valores enviados, ressaltamos os saldos no dia 30 de novembro de 2012 das Sr a seguir 

discriminadas: Seção  Regional de Uruguaiana, R$5.448,98 (cinco mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e 

oito centavos); Seção Regional Sul,  R$ 1.701,80 (hum mil setecentos e um reais e oitenta centavos); Seção  Regional Nova 

Friburgo, R$ 3.318,13 (três mil trezentos e dezoito reais e treze centavos); Seção  Regional Belém, R$ 2.250,70 (dois mil 

duzentos e cinquenta reais e setenta centavos); Seção Regional de Natal, R$ 11.071,72 (onze mil e setenta e um reais e 

setenta e dois centavos) , e a Seção  Regional de Brasília, R$ 8.559,04 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e 

quatro centavos). Quanto ao não envio do Relatório Trimestral no modelo aprovado por parte das Seções Regionais de 

Recife, Salvador e São Paulo, será enviada correspondência aos Presidentes daquelas Seções Regionais, solicitando o 

cumprimento da NIC em vigor que regula a prestação de contas, a fim de evitar descontinuidade nos trabalhos efetuados 

no âmbito da AVCFN. Não havendo mais assunto a ser tratado, e às 16h45m, o Senhor Presidente da Mesa dos trabalhos, 

deu por encerrada a Reunião e para constar, eu, Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente Ata que vai 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa Diretora, por mim e pelos demais Conselheiros para que produza os efeitos da 

Lei. 

                                                                                                              Rio de Janeiro, em 19 de fevereiro de 2013. 

 

 

FERNANDO DO NASCIMENTO                        JUVENAL VERÍSSIMO BULHÕES 

Vice-Alte  Ref (FN) Presidente do CDC   Capitão-de-Corveta Ref (T) Secretário do CDC 

 

 

 

DIAS WALTER MARTINS MOSCOSO            ANTONINHO SANCHA DE PAIVA 

SO-FN Ref- Membro do CDC                          SO-FN Ref- Membro do CDC 
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