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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Nº 34 INF. DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO DA AVCFN. 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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, nas dependências da sua Sede localizada na Ilha das Cobras, Centro, 

Rio de Janeiro, RJ., com as presenças dos seguintes Conselheiros: Vice-

Almirante Ref. (FN) Moacyr  Monteiro Baptista, Presidente do CDC, Capitão-

de-Mar-e-Guerra Ref. (FN) Edison da Silva Nunes Filho, Vice-Presidente do 

CDC, Umberto Bastos Baptista Membro e Juvenal Verissimo Bulhões, 

Secretário. Os Membros do Conselho Antoninho Sancha de Paiva e Pedro 

Paulo José dos Santos, justificaram as suas ausências. Abertos os trabalhos, 

ficou decidida a continuação da presente reunião no dia 30 de setembro com 

início às 14h30min, por não ter sido apresentados e este Conselho, os 

documentos em condições para serem analisados. Após a reabertura da 

Reunião do Conselho no dia 30 de setembro, contando com a presença do 

Conselheiro Pedro Paulo José dos Santos, que não compareceu a reunião 

anterior, o Senhor Presidente da Mesa Diretora, colocou em pauta os 

Balancetes referentes aos meses de julho e agosto de 2016, para apreciação 

e aprovação, se for o caso, pelos Senhores Conselheiros Membros da Mesa 

Diretora. Após alguns debates os citados Balancetes foram aprovados, 

consolidando, assim, o ano Fiscal com sucesso, tanto na área financeira 

quanto na área Social. No entanto, não foi possível o Conselho analisar a 

Proposta de Orçamento para o Biênio 2017-2018, devido a não preparação 

em tempo hábil, ficando prejudicada a análise e aprovação prévia, já que a 

aprovação será pela Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 04 

de outubro, conforme o Edital nº 01/2016. Outro assunto que mereceu 

destaque, trata-se da solicitação de verbas pelas SR-Recife e SR-Sul. A SR-

Recife solicitou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da sua Poupança 

que está sob a responsabilidade da DAdm,e mais R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de empréstimo. A Sede Regional-Sul solicitou a quantia de R$ 
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9.000,00 (nove mil reais) para o Encontrão das Sedes Regionais da Região Sul. 

Após alguns debates por parte dos Membros da Mesa Diretora, o Pleno do 

Conselho, bateu o martelo e estipulou um teto máximo de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a partir de agora, devendo ser dividido em dez parcelas iguais, 

descontadas do repasse das Sedes Regionais que solicitarem ajuda financeira. 

A seguir, por não haver mais assunto a ser tratado, às 17h30min, o Senhor 

Presidente do CDC encerrou a presente Reunião, e para constar, eu, Juvenal 

Verissimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo 

Senhor Presidente Mesa Diretora, por mim, e pelos demais Membros do 

Conselho para que produza os efeitos legais da lei.              

Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 2016. 

 

MOACYR MONTEIRO BAPTISTA                                    EDISON DA SILVA NUNES FILHO 

Vice-Alte Refº(FN) Presidente do CDC                            CMG Refº(FN) Vice Presidente do CDC 

 

JUVENAL VERÍSSIMO BULHÕES                                                    UMBERTO BASTOS BAPTISTA 

CC Refº (T) Secretário do CDC                                                    1º Tem Rm-2 Membro do CDC 

 

 

 

 


