
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS NO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Nº 029 INF DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 

14h30min, reuniram-se os Membros da Mesa Diretora do Conselho 

Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 

Navais, na sua Sede Nacional, situada na Ilha das Cobras, em frente ao HCM, 

na cidade do Rio de Janeiro, RJ; estando presentes os  seguintes Conselheiros: 

Vice-Almirante RM1-FN) Moacyr Monteiro Baptista, Presidente do CDC, 

Capitão-de-Mar-e-Guerra RM1(FN) Edison da Silva Nunes Filho, Vice-

Presidente do CDC, Umberto Bastos Baptista, Membro, e Juvenal Verissimo 

Bulhões, Secretário. Os Conselheiros Antoninho Sancha de Paiva e Pedro 

Paulo José dos Santos justificaram suas ausências. Também esteve presente o 

Senhor Conselheiro Almirante RM1(FN) Fernando do Nascimento, 

participando dos trabalhos do CDC. Abertos os trabalhos pelo Presidente do 

CDC, os Membros do Conselho conheceram o teor da Ata anterior, sem 

aprovar a mesma, em virtude de dois Vernáculos não se coadunarem com o 

compasso da retórica, arte e técnica de falar o português, segundo 

entendimento do Senhor Vice-Presidente do CDC, retornando o documento 

em lide, ao Conselheiro Antoninho, encarregado da formatação dos 

documentos do Conselho, para a devida correção.  A seguir o Senhor 

Presidente do CDC, colocou em pauta os Balancetes referentes aos meses de 

dezembro de 2015 e o Balancete do mês de Janeiro do corrente ano, para 

análise e aprovação. Após alguns debates por parte dos Conselheiros, os 

citados Balancetes foram aprovados. O Secretário do Conselho solicita aos 

Membros do Conselho que ao receberem a Minuta da Ata referente aos 

balancetes colocados em pauta, para análise e aprovação, se for o caso, 

verifiquem se existem discrepâncias nos Balancetes analisados, em desacordo 

com gastos autorizados  para o ano em exercício. A minuta da Ata com as 

devidas alterações, deve ser enviada imediatamente ao Conselheiro 

Antoninho para as correções devidas. Assuntos Gerais: O Secretário do 

Conselho informou aos Veteranos presentes que devido  a motivos alheios a 

sua vontade, não pôde comparecer a AGO realizada no dia nove de março, às 

l6h nas dependências da Sede Nacional, em homenagem aos 208 anos de 

criação do CFN. No entanto, ficou profundamente satisfeito em saber pelo 



dedicado Conselheiro Antoninho, que o Senhor Almirante Fernando do 

Nascimento, foi homenageado com o Título de Associado Grande Benemérito, 

em consonância com a Lei e porque mereceu ser homenageado pelos 

excelentes serviços que vem prestando à AVCFN. A visão otimista e realista do 

Almirante Fernando se tornou uma praxe no meio da tropa, ao ensinar que a 

motivação desperta interesse pela luta contra as adversidades.  Não havendo 

mais nenhum assunto a ser tratado, às 17h30min o Senhor Presidente do 

CDC, encerrou a 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 Conselheiros, para que produza os efeitos  da 

Lei. 

Rio de Janeiro, em 29 de março de 2016. 
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