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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

Ata nº 017 Inf. da Reunião do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 15h00min, reuniram-se os 

Membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, nas dependências da 

sua Sede localizada na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ; contando com a presença dos 

seguintes Conselheiros: Vice-Almirante Ref (FN)  Fernando do Nascimento, Presidente do CDC, 

Umberto Bastos Baptista, Antoninho Sancha de Paiva, Dias Walter Martins Moscoso e Pedro Paulo 

José dos Santos, Membros, e Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. O Vice-Almirante Ref (FN) 

Moacyr Monteiro Baptista justificou a sua ausência. Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente 

do CDC este mandou fazer a leitura da Ata anterior e, não havendo objeções,  os Membros da Mesa 

do Conselho a aprovaram e assinaram. A seguir o Senhor Presidente da Mesa Diretora colocou 

novamente em pauta os balancetes referentes aos meses de fevereiro e março do corrente ano, 

que deixaram de ser aprovados na Reunião anterior. Após o reexame dos citados balancetes pelos 

Conselheiros, foram aprovados por unanimidade. Ato seguinte colocou em pauta os balancetes 

referentes aos meses de abril e maio do corrente ano, para que fossem analisados pelos Senhores 

Conselheiros da Mesa Diretora. Após debate, o Conselho aprovou os citados balancetes. Foi feita 

uma referência elogiosa ao senhor tesoureiro da AVCFN por ter introduzido as correções com 

rapidez.  Assuntos Gerais: O Senhor Presidente do CDC informou que a próxima Reunião será 

realizada no dia 29 de julho do corrente ano, caso haja matéria a ser examinada. Não havendo, a 

reunião poderá ser cancelada. Comentou também que tem feito alterações na forma de algumas 

Atas sem afetar o seu conteúdo visando maior claresa, tendo em vista permitir que no futuro estes 

documentos sirvam de base para o histórico da AVCFN.  Lembrou mais uma vez a necessidade de 

sermos servidores sem vaidades e que está preocupado com a ausência dos Conselheiros às 

reuniões. Acentuou que é preciso renovar e revitalizar a Mesa do Conselho, pois ultimamente tem 

sido os mesmos Associados que dela participam. Não havendo mais assunto a ser tratado, às 

17h00min, o Senhor Presidente da Mesa Diretora deu por encerrada a presente Reunião, e, para 

constar,  eu, Juvenal Veríssimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo 

Senhor Vice-Almirante (FN-Ref.) Fernando do Nascimento que  presidiu a Reunião, por mim e pelos 

demais Membros do Conselho, para que produza os efeitos  da Lei.  

Rio de Janeiro, em 24 de junho de 2014. 
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