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                                       ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

                             Ata nº19 Informatizada do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN. 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, reuniu-se o Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, às 15h00min, nas dependências da Sede Nacional, situada na Praça Barão de Ladário, sem número, 
Ilha das Cobras, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ. CEP. 20.091-000, estando presentes os Conselheiros Vice-Almirante Refº (FN) Fernando do 
Nascimento, Presidente do CDC, Vice-Almirante Refº (FN) Moacyr Monteiro Baptista, Vice-Presidente do CDC, Umberto Bastos Baptista, 
Antoninho Sacha de Paiva, Dias Walter Martins Moscoso e Pedro Paulo José dos Santos, Membros e Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. 
Contando ainda com a presença do Conselheiro Wilson de Souza Xavier. Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, aprovaram e 
assinaram a Ata anterior. A seguir o Senhor Presidente do CDC, colocou em pauta os Balancetes referentes aos meses de julho e agosto do 
corrente ano, para que fossem analisados  pelos Senhores Conselheiros Membros da Mesa Diretora. Após alguns debates por parte dos 
Senhores Conselheiros, os citados Balancetes foram aprovados com louvor, consolidando, assim, o ano Fiscal encerrado no dia 31 de agosto de 
2014.  Ato seguinte informou aos Senhores Membros da Mesa Diretora, que recebeu o Of. 37 de 19 de setembro de 2014, da AVCFN, contendo 
Proposta de Orçamento, Relatório de Atividades e demais documentos da Direção Nacional para analise dos Membros do Conselho. Após 
longo debate a respeito da explanação efetuada pelo Senhor Presidente do CDC sobre o assunto em lide, ficou acordado que os documentos 
contidos no Ofício ora acima citados, estão aprovados para serem submetidos à apreciação durante a Assembleia-Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 22 de outubro às 14h00min. No entanto, deixou claro que qualquer alteração nos Anexos constantes do Of. Nº 37 de 2014 da 
AVCFN, após a Reunião realizada no dia 23 de setembro, serão enviados por E-MAIL  aos Membros da Mesa do Conselho para conhecimento e 
apreciações, se for o caso.. “Hoje, dia primeiro de outubro do corrente ano, este Secretário do Conselho recebeu do Presidente do CDC,  E-
MAIL enviado pelo Conselheiro Antoninho, contendo um novo“ Anexo C “ ao Of. Nº 37/2014,  modificado , a fim de substituir o anexo anterior 
relativo ao Orçamento  da AVCFN. Assuntos Gerais: O Secretário do Conselho , por motivos alheios a sua vontade, não pôde participar da Festa 
“Pai Veterano”. No entanto, ficou muito feliz ao tomar conhecimento do sucesso do Evento realizado no dia 30 de agosto nas dependências da 
Casa do Marinheiro, por meio de um documento elaborado pelo Senhor Presidente  Nacional, informando o sucesso da Festa, graças ao apoio 
de algumas Organizações Militares. Também elogiou alguns Veteranos que auxiliaram as Diretorias Social e de Assistência. No entanto, 
enfatizou que duas situações poderiam ter sido evitadas. Uma delas foi a presença de veteranos que chegaram de bermudas e não puderam 
entrar. Decisão louvável da Direção da AVCFN. A outra, veteranos que não haviam feito reserva de convites e queriam comprar o convite na 
hora, também não puderam entrar, já que o BUFÊ trabalha de acordo com o total de comensais. Talvez o número de Veteranos que não 
adquiriram convites com antecedência para o Evento, tenha sido muito grande. Não havendo mais assunto a ser tratado, às 18h00min o 
Senhor presidente da Mesa Diretora, encerrou a presente reunião, 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 do Conselho para que produzam os efeitos da Lei. 

Rio de Janeiro, em 23 de setembro de 2014. 
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