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                           ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

     Ata nº 25  Inf.  da Reunião do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN. 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 14h30mim,  reuniram-se os Membros 

do Conselho Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, nas 

dependências  da sua Sede localizada na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ ., contando com  as 

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

do CDC, Vice-Almirante Ref (FN) Moacyr  Monteiro Baptista, Vice-Presidente do CDC, Umberto Bastos 

Baptista, Antoninho Sancha de Paiva, Dias  Walter Martins Moscoso, Membros e  Juvenal Verissimo 

Bulhões, Secretário. Contando ainda com a presença  do Conselheiro  Wilson de Souza  Xavier.  O 

Conselheiro Pedro Paulo José dos Santos justificou a sua ausência. 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, antes de colocar em pauta os Balancetes referentes aos meses de maio e junho, 

informou aos  Membros da Mesa Diretora, que recebeu  um  E-MAIL do Senhor Presidente  da DAdm, 

Almirante Elkfury, que foi lido, dando explicações de alguns dados constantes do Balancete  referente 

ao mês de maio, a fim de esclarecer os Conselheiros  por ocasião da apreciação e análise do citado 

balancete. Após as devidas explicações ao Pleno do Conselho, o Senhor Almirante Fernando concedeu 

a palavra ao Senhor Vice-Presidente do CDC, Almirante Baptista, que teceu algumas considerações a 

respeito do assunto em tela. Os demais Conselheiros também fizeram uso da palavra. Em seguida o 

Senhor Presidente do CDC colocou em pauta os Balancetes acima citados para análise. Após 

considerações, o Balancete do mês de junho foi aprovado. O do mês de maio, diante dos óbices 

encontrados, dificultando o entendimento de determinados lançamentos, óbices esses lançados na 

folha de registro apropriada, foi anexada à Pasta para futuro esclarecimento. Assim, o balancete de 

maio será reapreciado na próxima reunião. O Senhor Presidente da Mesa Diretora do CDC passou ao 

tópico – Assuntos Gerais. 

 Assuntos Gerais:  

O Presidente relembrou a realização de alguns Eventos, de grande importância, que ocorrerão nos 

meses de agosto e setembro do corrente ano. No dia  29 de agosto será realizada a  Festa Beneficente 

Pai Veterano, nas dependências da Casa do Marinheiro, no horário das 12h às 17h, e  o almoço será 

servido  das 13h às 15h. No dia 16 de setembro haverá deslocamento de Veteranos para a Cidade de 

Uruguaiana/RS, para a Cerimônia de celebração do Sesquicentenário da Retomada da Cidade, dentro 

do contexto histórico da “Guerra do Paraguai”, a ser realizada no dia 18 de setembro  do corrente ano. 

Não havendo mais assunto a ser tratado, às 18h30mim, o Senhor Presidente da Mesa Diretora, 

Almirante Fernando do Nascimento, deu por encerrada a presente Sessão, e, para constar, eu, Juvenal 

Veríssimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente  do CDC, 

por mim e pelos demais Conselheiros para  que se produzam os efeitos da Lei. 



2 
 

Rio de Janeiro, em 28 de julho de 2015. 

 

FERNANDO DO NASCIMENTO 
Vice-Alte Ref (FN) Presidente do CDC 

MOACYR MONTEIRO BAPTISTA 
Vice-Alte Ref (FN )Vice Presidente do CDC 

 
   

  
 
           DIAS WALTER MARTINS MOSCOSO 

SO  Ref FN - Membro do CDC 
 

JUVENAL VERÍSSIMO BULHÕES 

CC Ref (T) - Secretário do CDC 

UMBERTO BASTOS BAPTISTA 
!º Tem RM2 – Membro do CDC 

                       ANTONINHO SANCHA DE PAIVA 

                         SO  Ref FN – Membro do CDC 

  
 

 

 

 

 

 

 


