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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

 

446ª ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e dez, às 14:40 h, reuniu-se a Diretoria 
Administrativa da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, no Auditório do 
Comando do Material de Fuzileiros Navais na Ilha das Cobras, RJ. 

A presente reunião foi presidida pelo seu Presidente, Vice-Almirante Fuzileiro Naval Reformado 
Fernando do Nascimento, e contou com as presenças dos Veteranos: Contra-Almirante Fuzileiro 
Naval José Henrique Salvi Elkfury, Vice-Presidente; Wilson de Souza Xavier, 2° Secretário, 
cumulativamente 2° Tesoureiro; Sergio Dias, 1º Tesoureiro; Getulio Batista do Carmo, Diretor 
Jurídico; José Pedro da Rocha, Diretor de Patrimônio; Ulisses Vilela de Lima, Diretor de 
Assistência; Pedro Carlos Abused, Diretor Esportivo; Luiz Carlos Costa, Diretor Social; José 
Doradino Suarez Corato, Diretor de Comunicação; Eduardo Nogueira de Souza, Vice-Diretor de 
Comunicação; José Roberto de Moura, Diretor Cultural; Joseval Conceição Almeida, Assessor 
Especial do Departamento de Patrimônio; e, Milton Márcio de Arruda Rocha, Gerente 
Administrativo. Os Senhores Membros da Diretoria que não puderam comparecer justificaram 
suas ausências.   

Abertos os trabalhos, foi assinada pelo Presidente a ata do mês de fevereiro de 2010, uma vez 
que os Diretores tomaram conhecimento por e-mail e por cópia disponibilizada na Secretaria da 
AVCFN e aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente passou a tratar dos seguintes 
assuntos: 

Notícias da Presidência: 

Dia 17 de março, o Presidente da DAdm da AVCFN esteve no auditório do Sanatório Naval em 
Nova Friburgo juntamente com os Veteranos Ulisses, Xavier, Marcio, Joseval e Valter onde fez 
uma palestra objetiva explanando o que é a AVCFN e para tratar da criação da SR daquela 
Cidade.  Foram projetados alguns slides com informações sobre mensalidade, repasse e fotos de 
alguns eventos.  Compareceram representantes da SOAMAR, Câmara de Vereadores, ADESG, 
Escoteiros, do Destacamento do Exército e o Presidente e o Vice Presidente do Museu “Mar na 
Serra”. O Sr. Diretor e o Sr. Vice-Diretor do SNNF, além das atenções e cordialidades que 
emprestaram aos visitantes, assistiram a exposição referida acima.  

 Notícias sobre o evento foram publicadas no Jornal “A Voz da Serra”. 

Em data a ser marcada, o Presidente será entrevistado pela Jornalista Sra. Marly Pinel, 
apresentadora de um programa de entrevistas, em um canal de TV em Nova Friburgo. 

Em data a ser marcada também, a AVCFN será homenageada na Sessão da Câmara de 
Vereadores de Nova Friburgo, a convite do Vereador Edson Flavio.  
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Estamos vendo a possibilidade de auxiliar na fundação do Museu “Mar na Serra” em Nova 
Friburgo. Os Representantes do referido Museu, liderados pelo Veterano Marco Cardinot,  foram 
recebidos pelo Diretor do Museu Naval, Almirante Bittencourt, tendo sido orientados quanto aos 
procedimentos para oficializar o Museu, ao mesmo tempo que foram alertados para os altos 
custos de manutenção de um empreendimento desta natureza.  

O Diretor do Sanatório Naval, Comandante Nestor, disponibilizou o auditório do Sanatório para 
as reuniões que a AVCFN deverá fazer para a criação da SR, bem como para atender reuniões 
futuras, até que a SR disponha de um local próprio. 

Dia 27 de março, haverá a Sessão Solene no auditório do Museu Naval em comemoração ao 
202º aniversário de criação do CFN. O evento terá um custo para a AVCFN de R$ 4.540,00 
(quatro mil e quinhentos reais) sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) destinados para a limpeza do 
espaço a ser utilizado.  Esse valor, na realidade, destinar-se-á à manutenção do Museu.  

Na sessão solene será exibido um documentário sobre o CFN e em seguida o Presidente fará uso 
da palavra.  Está previsto o comparecimento de dois Representantes da Associação de Veteranos 
FN da Coréia do Sul.  As trocas de placas ficarão para dia 15 de abril, no evento que será 
realizado em São Paulo, em comemoração ao aniversário daquela Associação.  

O CDC aprovou no dia 22 de março a homenagem aos Almirantes Mathias e Guimarães, 
outorgando-lhes o título de “Associados Beneméritos”.  Aprovou também a contratação do 
Veterano Joseval como funcionário para trabalhar na futura Sub Sede, bem como deliberou 
favoravelmente a respeito da consulta da Diretoria Administrativa para contratar o programa 
“Clubes em Desfile” da Rádio Bandeirantes por um período de três meses, em caráter 
experimental. 

A seguir foi concedida a palavra ao Sr. Vice-Presidente.  

- A Sub Sede deverá ser entregue no mês de abril.  A obra que foi orçada em R$ 180.000,00 já 
está em R$ 270.000,00 e junto com o prédio virá parte da mobília. 

- No andar térreo da Sub Sede haverá uma rede com cinco computadores sendo um servidor e 
quatro para curso de informática. Esta rede será utilizada para cursos de informática a serem 
ministrados inicialmente para os Diretores e, dependendo do da procura, poderá ser estendido 
para os Associados que desejarem aprender noções de informática e navegação na internet.  O 
curso será ministrado pela Tenente Luciana, da CPO.  Além disso, o local será um centro cultural 
e educacional para nossos Associados, podendo ser ministrados curós, palestras e outras 
atividades, além de ser um centro administrativo e social da AVCFN. 

- A nova Sub Sede será administrada pelos Veteranos Rocha e Joseval. 

- Os elevadores do HCM ficarão sob a responsabilidade do CGCFN e o custo entre o prédio e os 
elevadores já está em mais de R$ 1.000.000.00.  

- Foi formada uma comissão de compras, sob a direção do Veterano Rocha e com a participação 
dos veteranos Joseval, Dias, Moura e Xavier,  para aquisição da mobília e equipamentos. A 
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AVCFN deverá gastar aproximadamente R$70.000,00, o que deverá ser reduzido com doações a 
serem feitas pela FFE e pelo CPesFN.  

- Após a inauguração, o Presidente e o Vice-Presidente passarão a despachar na Sub Sede, mas a 
Secretaria continuará na Sede da Av. Rio Branco. 

A seguir, foi concedida a palavra aos presentes, na seguinte ordem: 

2° Secretário: Justificou a ausência do 1º Secretário. 

1º Tesoureiro: Fez uma prestação de contas das receitas e despesas do ano de 2009. 

Diretor Cultural: Agradeceu pela confiança na indicação para compor a comissão de compras e 
justificou a ausência do seu Vice Diretor; 

Diretor Social: Informou que dia 08 de março o Veterano Ulisses comandou o desfile dos 
Veteranos na comemoração do 202° aniversário de criação do CFN, em cerimônia militar 
realizada no Quartel General do CFN; 

No dia 22 de março embarcaram sete Veteranos para participar de exercícios na Marambaia, do 
total de nove relacionados.  O Veterano Nicolino não embarcou por ter se acidentado com o seu 
carro e o Veterano Francisco não embarcou porque o filho sofreu um acidente de moto. Os 
exercícios foram realizados por Unidades da Tropa de Reforço. 

No dia 27 haverá a festa dos aniversariantes do 1º trimestre de 2010, com início previsto para as 
13:00h e término às 18:00h. 

 A lista dos Veteranos que irão para São Paulo no dia 15 de abril já está pronta. 

O passeio ao Sítio Mimoso foi cancelado por medida de economia, em virtude dos gastos que a 
AVCFN terá com a Sub Sede; 

 Está sendo providenciada a cotação de preços para as festas da AVCFN, previstas para este ano. 

Justificou a ausência do seu Vice-Diretor; 

 

Diretor de Assistência:  

Informou que visitou o Veterano Arcelino e que o mesmo se encontra muito bem.  Solicitou que 
outros Veteranos também o visitem; 

Solicitou ao Presidente verificar a possibilidade de conseguir médicos para visitar os Veteranos 
Arcelino e Aquino em casa. 

Sexta-feira visitou juntamente com o Joseval e o Moscoso o Veterano Aquino, que reside em 
Duque de Caxias e que é conhecido como “Naval de Pilar”. 

 Entregou dois poemas escritos pelo Veterano Aquino para publicação no Jornal “O Veterano”.  



 4 

Diretor de Patrimônio:  

Informou que, juntamente com o Joseval, está empenhado na montagem da nova Sub Sede, sob a 
coordenação do Vice-Presidente. 

Justificou a ausência do seu Vice-Diretor. 

Diretor Jurídico:  

Informou que a minuta do novo Estatuto já está pronta;  

O Presidente informou que enviou cópias para alguns Conselheiros para apreciação e sugestões 
que serão examinadas. Após a ajustagem do texto, à vista das sugestões que forem apresentadas, 
a minuta seguirá para apreciação do Conselho e, por fim, será submetido a AGE para apreciação 
e aprovação, se for o caso. 

O Presidente informou também que o RUNAV está em fase de revisão e complementação, à 
vista do trabalho inicial elaborado pela SR Brasília. Está em cogitação a criação de uma medalha 
da AVCFN. 

Diretor de Comunicação: Está aguardando até o final do mês de março para fechar o Jornal e 
que as matérias mais importantes terão prioridade. 

O Vice-Presidente informou que todas as matérias serão publicadas, independentemente da sua 
importância; 

Vice-Diretor de Comunicação:  

Informou que esteve no Comando Militar Leste e foi informado que a AVCFN deverá mandar 
um ofício para tratar do desfile de Sete de Setembro e das Olimpíadas das Forças Armadas 
(Jogos Mundiais Militares). O Vice Presidente informou que a visita aquele Comando só poderá 
ser feita com a sua autorização ou do Presidente. 

Diretor Esportivo:  

Informou que dia 08 de março esteve com o Comandante Lessa, sendo informado de que a Linha 
de Tiro está em reforma, ficando adiado o Campeonato de Tiro. 

Gerente Administrativo:  

Nada a mencionar. 

O Presidente informou que mandou confeccionar 50 folhinhas de 2010, com outras fotos, que 
foram distribuídas para os Almirantes Fuzileiros Navais e para os Presidentes das SR.  As fotos 
da anterior, embora bem escolhidas,  ficaram ligeiramente distorcidas e não ficaram nítidas. Tal 
medida foi tomada por se tratar de homenagem ao Almirante Monteiro, Comandante-Geral do 
CFN. 
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Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu as presenças do Vice-Presidente, dos 
Diretores e Vice-Diretores, Secretário, Tesoureiros e Gerente Administrativo, dando por 
encerrada a sessão às 16:00h, e, para constar, eu, Wilson de Souza Xavier, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata que vai assinada respectivamente pelo Senhor Presidente e por mim. 

Rio de Janeiro, RJ; 23 de março de 2010. 

_______________________________________________ 
FERNANDO DO NASCIMENTO – Vice Alte (FN-Ref) -  Presidente 

_______________________________________________ 
WILSON DE SOUZA XAVIER – 1º SG FN Ref  2º Secretário 


