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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

Ata nº 24 Inf. do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN. 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e quinze, às 14h30min, os Membros do 
Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais reuniram-se na sua Sede localizada na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro - RJ 
com a presença dos Conselheiros, Vice-Almirante Refº (FN) Fernando do Nascimento, 
Presidente do CDC; Vice-Almirante Refº (FN) Moacyr Monteiro Baptista, Vice-Presidente 
do CDC; Antoninho Sancha de Paiva e Dias Walter Martins Moscoso, Membros e Juvenal 
Veríssimo Bulhões, Secretário. Também esteve presente o Conselheiro Eduardo Nogueira 
de Souza.  Os Conselheiros Umberto Bastos Baptista e Pedro Paulo José dos Santos 
justificaram as suas ausências.  Abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente do CDC, os 
Membros do Conselho aprovaram e assinaram a Ata anterior.  A seguir o Senhor Presidente 
do CDC colocou em pauta os Balancetes dos meses de março e abril de dois mil e quinze 
para que fossem analisados pelos Senhores Conselheiros Membros da Mesa Diretora. Após 
alguns esclarecimentos, os citados Balancetes foram aprovados. O Senhor Presidente do 
CDC também informou aos Membros do Conselho que a Reunião do mês de setembro será 
realizada  no dia 29, a fim de fechar os trabalhos do Ano Fiscal e iniciar os preparativos para 
a próxima Eleição dos Membros da Mesa Diretora  que irão compor a  Chapa  para o Pleito 
que será realizado no mês de novembro  do corrente ano, para o Biênio 2015/2017. Em 
princípio ficou acertado que o Alte Baptista organizará uma Chapa para concorrer. O 
Conselheiro Moscoso, após longo tempo prestando serviços ora na Diretoria Administrativa, 
ora no Conselho, informou que não poderá continuar na próxima gestão, por motivos 
particulares. Assuntos Gerais. O Senhor Presidente após ouvir alguns Conselheiros a 
respeito da Sessão Solene e do Encontrão de Veteranos realizados no CIASC, elogiou a 
postura dos Conselheiros e dos Veteranos dizendo que todo o Sucesso obtido nos Eventos 
se deu pelo excelente trabalho de Equipe executado pelos Veteranos envolvidos. Adicionou  
que atitudes como estas, estão dentro do propósito maior da Missão da AVCFN, que se 
inicia mencionado o verbo “agregar”. Isto significa também deixar de lado as vaidades e 
trabalhar sem esperar recompensa. O Secretário do Conselho, com a devida vênia do 
Senhor Presidente do CDC, enfatiza com entusiasmo: todo Veterano é um Atleta. Esta 
assertiva é devido aos ensinamentos obtidos durante a permanência no Serviço Ativo, que 
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ouviram dos grandes Chefes, que: todo Atleta que toma parte numa corrida não recebe o 
prêmio se não obedecer às regras da competição. Não havendo mais nenhum assunto a ser 
tratado, às 17h o Senhor Presidente do CDC deu por encerrada a presente 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 
produzam os efeitos da Lei. 

Rio de Janeiro, em 26 de maio de 2015. 
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