
 

 

ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO 

 

PORTARIA Nº 07 DE 9 DE AGOSTO DE 2019. 

 Norma Reguladora para Renovação da 
Mesa Diretora do CDC 

O Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 40, inciso VIII do Estatuto da 
AVCFN, resolve: 

Art. 1º - Renovar por meio da Assembleia de Conselheiros, a  Mesa do 
CDC, que  será  convocada para o dia 29 de outubro de 2019.   

O atual Presidente completará o segundo mandato e não poderá se 
candidatar, conforme disposto no parágrafo 1º do Artigo 64 do Estatuto, mas poderá 
ocupar outras funções na Mesa do CDC. 

A composição da(s) Chapa(s)  obedecerá(ão) ao disposto no parágrafo 1º 
do Art. 37 do Estatuto. 

A inscrição da(s) Chapa(s) deverá(ão) ser feita(s) na Secretaria da 
AVCFN até o final do expediente, 16h, do dia 27 de setembro. A inscrição poderá ser 
feita por meio da internet, endereçado ao e-mail do Gerente da AVCFN.  

A Secretaria verificará as situações dos Candidatos, em face das 
exigências do Estatuto, até 02 de outubro. 

As substruções serão feitas pelos candidatos à Presidência da Mesa até 08 
de outubro de 2019;  



Havendo Chapa única a eleição será feita por aclamação (parágrafo 2º do 
Artigo 63 do Estatuto) seguida de posse pela Assembleia de 29 de outubro de 2019. 

Havendo mais de uma Chapa será considerada eleita a Chapa mais votada 
em eleições diretas, com escrutínio secreto (parágrafo  3º do Artigo 63 do Estatuto) e 
será empossada pela Assembleia de 29 de outubro de 2019. 

O Edital de Convocação da AGE de Conselheiros, prevista para o dia 29 
de outubro, será publicada até o dia 16 de setembro e divulgado pelas mídias sociais, 
pelo Site da AVCFN, e colocada em Quadros de Avisos. Roga-se que também os 
Associados a divulguem “boca a boca”, uma vez que há Conselheiros que não usam 
meios eletrônicos e nem comparecem usualmente à Sede Nacional. 

Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e será 
considerada extinta após o registro em Cartório da Ata Geral das Eleições. 

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2019. 

 

Fernando do Nascimento 
Vice Almirante (Ref-FN)  

Presidente do CDC 
 


