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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

Ata nº27 Inf. do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN. 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quinze, reuniram-se os Membros do 
Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, às 14h30min, em sua Sede localizada na 
Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ, com a presença dos seguintes Membros da 
Mesa Diretora: 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 Sancha de Paiva, Membros, e Pedro Paulo José dos Santos, 
Membro suplente e Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário. O Conselheiro Dias Walter 
Martins Moscoso justificou a sua ausência. Também compareceram e participaram da 
Reunião os Conselheiros  Georgino de Morais Mattos, Wilson de Souza Xavier, Eduardo 
Nogueira de Souza e Antonio Roncato, bem como, o Associado José Augusto Souto 
Gonçalves. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente do CDC solicitou que todos 
assinassem a Ata anterior, caso concordassem com o contido no Documento em lide.  
Após conhecerem o documento, assinaram sem restrições. A seguir o Senhor Presidente 
do CDC colocou em pauta o Balancete referente ao mês de setembro, para apreciação do 
Pleno do Conselho. Após uma análise acurada, o citado Balancete foi aprovado, com 
elogios do Conselheiro Umberto, ferrenho defensor da legalidade. Assuntos Gerais: O 
Senhor Presidente do CDC, Almirante Fernando do Nascimento, informou aos 
Conselheiros presentes, a respeito da Eleição da Mesa Diretora do CDC, que irá ocorrer no 
dia 16 de novembro, ás 14h30mim,  do corrente ano para o Biênio 2015 a 2017. Informou 
ainda aos Senhores Conselheiros que, em face da existência de apenas uma Chapa 
concorrente, a Eleição será por aclamação. A seguir, teceu alguns comentários  elogiosos 
aos Membros do Conselho, pelo  trabalho apresentado durante os dois Biênios  iniciado 
em 2011 e finalizado neste ano de   2015,  data de encerramento do seu mandato eletivo 
à frente do CDC. Também falou de ética como fator determinante na vida do ser humano, 
percebida pelos nossos comportamentos e atitudes, a fim de que cada Veterano seja  
responsável e ético não só em  seu ambiente de trabalho, como também no seu ciclo 
familiar e de amizades. Enfatizou ainda, que o Veterano não vai conseguir mudar o 
mundo, mas com a sua maneira de se confraternizar com as pessoas, com certeza vai ter 
um ambiente de trabalho melhor. Este Secretário do Conselho,  confessa com  bastante 
orgulho e alegria,  que durante os  dois Biênios  que esteve  sob  a Direção do Senhor 
Presidente do CDC, Almirante Fernando do Nascimento, conseguiu amealhar  
conhecimentos, compatíveis com a dignidade humana, valorizando o Veterano, não 
apenas pelo vigor de seus  braços, mas sim,  pelo sua condição de um ser humano. A 
seguir, às 17h, por não haver mais assunto a ser tratado, o Senhor Presidente do CDC   
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encerrou a Reunião, e. eu, Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário, lavrei a  presente Ata  
que vai assinada pelo senhor Presidente da Mesa Diretora, por mim e pelos demais 
Membros do Conselho, para que produzam os efeitos da Lei. 

Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 2015. 
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