
1 
 

                               ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

                       Ata nº 018 Inf. da Reunião do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN   

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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, Vice-Almirante Ref (FN) Moacyr Monteiro Baptista, Vice Presidente do CDC; Antoninho 

Sancha de Paiva, Dias Walter Martins Moscoso e Pedro Paulo José dos Santos, Membros.  O Secretário Juvenal Verissimo 

Bulhões e o Membro Umberto Bastos Baptista justificaram  suas ausências. Contamos ainda com a presença muito útil 

do Conselheiro Inaldo Marques da Silva. Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, os Membros do Conselho 

aprovaram e assinaram a Ata anterior. A seguir o Senhor Presidente da Mesa Diretora, designou Antoninho Sancha de 

Paiva para secretariar os trabalhos e  colocou em pauta o Balancete referente ao mês de junho do corrente ano. Após o 

exame do citado Balancete pelos Conselheiros, foi aprovado com única observação referente a um valor de R$ 5,82  

(cinco reais e oitenta e dois centavos) que a razão social de onde o material foi adquirido não é o que consta na Nota 

Fiscal. Assuntos Gerais: O Senhor Presidente do CDC informou que a próxima Reunião será realizada no dia 23 de 

setembro do corrente ano. A reunião do mês de julho deixou de ser realizada por falta de balancetes e por estar 

aguardando a soluçao do problema referente ao desentendimento ocorrido entre dois Associados da SR Salvador. O 

Presidente do CDC apresentou um Ofício do Presidente Nacional da AVCFN com anexo de uma Ata muito bem formulada 

pelo Presidente do Conselho Fiscal daquela SR com a solução que todos nós esperávamos, tendo em vista que os 

Veteranos José Vicente das Virgens Filho, Presidente da SR Salvador, e o Associado Antonio Jorge Francisco de Lima que 

se desentenderam e finalmente entraram em acordo amigável alcançando o objetivo estatutário, conforme acentuou o 

Veterano Edelmiton Cesar da Silva, ex-Presidente da SR Salvador, durante a Assembléia,  realçando que o nosso Estatuto 

menciona que a finalidade da AVCFN é “agregar todos os Associados”. O Presidente informou que está previsto para o 

dia 13 de outubro próximo a ativação da SR Ladário, evento esperado por todos nós durante várias gestões, e que no dia 

30 de agosto será realizada a festa de aniversário de fundação da Ala Feminina da SR Salvador para a qual foi convidado, 

mas que não teria condições de comparecer. Lembrou ainda a festa do Pai Veterano também a ser realizada no dia 30 

deste mês no Abrigo do Marinheiro. 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, Antoninho Sancha de Paiva, servindo de  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 produzam os efeitos  da Lei.                                  

                                             Rio de Janeiro, em 25 de agosto de 2014. 
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