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  ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Inf. Nº 48 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO DA AVCFN, 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 13h00min reuniram-se os 
Conselheiros da Mesa Diretora do CDC, na Sede Nacional localizada na Ilha das 
Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ, presentes os seguintes Conselheiros: Vice-
Almirante Refº (FN) Fernando do Nascimento, Presidente do CDC; Capitão-de-Mar-e-
Guerra Refº (FN) Edison da Silva Nunes Filho, Vice-Presidente do CDC; Antoninho 
Sancha de Paiva; Pedro Paulo José dos Santos; Membros e Juvenal Verissimo 
Bulhões, Secretário. O Conselheiro Umberto Bastos Baptista justificou sua ausência. 
Também compareceram o Assessor do CDC Veterano Agostinho Campos e os 
Tesoureiros da DAdm Davi da Silva Pimentel; Eduardo Nogueira de Souza e o 
Gerente Administrativo Paulo Roberto Façanha bem como, dois funcionários da 
Empresa “SIVIS", prestadora de serviços na área de informática. Abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente do CDC, os Membros do Conselho aprovaram e assinaram a 
Ata da Reunião anterior. O Senhor Presidente e os demais Membros da Mesa 
Diretora apresentaram boas-vindas aos Funcionários da Empresa SIVIS que 
foram convidados para uma apresentação ao CDC/AVCFN do Programa 
Informatizado para Controle Financeiro da AVCFN, incluindo as Seções 
Regionais, ainda em fase de desenvolvimento. Isto posto, o Senhor Presidente 
convidou os Funcionários da Empresa SIVIS para iniciar a apresentação que, em 
momentos diversos, foi enriquecida com intervenções do Gerente da AVCFN. 
Tendo concluído a apresentação e estando os presentes satisfeitos com os 
esclarecimentos, o Senhor Presidente do CDC agradeceu a exposição e os liberou. 
Seguiram-se debates e considerações sobre o projeto de programa apresentado, 
oportunidade em que o Gerente da AVCFN informou que, se o contrato for aceito, o 
valor do Contrato mensal da Empresa com a AVCFN, será de R$ 900,00, mais 
algumas taxas adicionais, além de ter sanado as dúvidas. Após alguns debates pelo 
Pleno do Conselho, e ouvindo atentamente os questionamentos do Senhor Vice-
Presidente do CDC, Comandante Nunes, e do Suboficial Antoninho, o Senhor 
Almirante Fernando, Presidente do CDC, considerou um bom programa. Entendeu 
também que as SR poderão acessar o programa para incluir ou alterar dados para 
cobrança de Associados a elas vinculados. Enfim é favorável ao prosseguimento das 
gestões para a contratação do Programa. A cobrança das mensalidades via cartão de 
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crédito do próprio Associado ou de outra pessoa por ele indicado, se constitui num 
avanço, eliminando-se a cobrança por meio de boletos, que é o grande entrave para o 
controle financeiro. Os trabalhos tiveram prosseguimento com o exame das contas 
da DAdm relativas ao mês de abril. Depois de acurada verificação foram 
aprovadas pelos Membros da Mesa Diretora do CDC/AVCFN. Assuntos Gerais. 
Após o encerramento dos assuntos pertinentes ao Balancete da DAdm  e a prestação de 
contas da SR - São Paulo, cujo trabalho foi elogiado por todos e a belíssima 
apresentação feita pelo Funcionário Saulo  da Empresa SIVIS, o Gerente lembrou que 
o Sr. Presidente Nacional promoverá a constituição de uma Comissão para rever o 
Estatuto, a fim de adequá-lo às alterações de controle financeiro e contábil, ora 
discutidas, e outras sugestões que forem apresentadas. A seguir, às 16h30min, por não 
haver mais nenhum assunto a ser tratado, o Senhor Presidente da Mesa Diretora 
encerrou a Reunião e, eu, Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário, lavrei a presente Ata 
que vai assinada pelo senhor Presidente do CDC, por mim, e pelos demais Membros 
do Conselho, para que produzam os efeitos da Lei. 

Rio de Janeiro, em 19 de junho de 2018. 
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