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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
448ª ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dez, às 14:00h, reuniu-se a Diretoria 
Administrativa da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, na Sede da AVCFN 
na Ilha das Cobras, RJ, cuidadosamente  reformada pelo Comando-Geral do CFN, fato este que 
nos proporcionou muita alegria em poder realizar a primeira reunião, já que estávamos utilizando 
o auditório do Comando do Material do CFN para as últimas reuniões, gentilmente cedido pelo 
seu Comandante. 
A presente reunião foi presidida pelo Sr Presidente, Vice-Almirante FN Ref Fernando do 
Nascimento, e contou com as presenças dos Veteranos Contra-Almirante (FN) José Henrique 
Salvi Elkfury, Vice-Presidente; Antoninho Sancha de Paiva, 1º Secretário; Wilson de Souza 
Xavier, 2° Secretário, cumulativamente 2° Tesoureiro; Sergio Dias, 1º Tesoureiro; Getúlio 
Batista do Carmo, Diretor Jurídico; Pedro Carlos Abused, Diretor Esportivo; Eduardo Nogueira 
de Souza, Vice-Diretor de Comunicação; José Roberto de Moura, Diretor Cultural; Francisco 
Alves, Vice-Diretor Cultural; Pedro Ribeiro de Souza, Vice Diretor Social; Joseval Conceição 
Almeida, Auxiliar Administrativo ; e, Milton Márcio de Arruda Rocha, Gerente Administrativo. 
Os Senhores Membros da Diretoria que não puderam comparecer justificaram as suas ausências.   
Abertos os trabalhos pelo Sr Presidente, informou este que a ata da reunião do mês de abril de 
2010 foi aprovada uma vez que os Membros da Diretoria tomaram conhecimento por e-mail e 
por cópia disponibilizada na Secretaria da AVCFN. A seguir, o Sr Presidente passou a tratar dos 
seguintes assuntos: 
- Abordou as razões da ocupação prévia do imóvel, sede da AVCFN, antes da inauguração 
oficial a ser conduzida pelo Comandante-Geral do CFN, Almirante Monteiro, informando que a 
data da inauguração oficial será marcada por aquela autoridade. Enfatizou a sua emoção de estar 
naquele local, após a reforma, pois como podem se lembrar alguns dos presentes, em sua 
primeira gestão, na primeira reunião de Diretoria, falou que seria muito bom se o prédio passasse 
ao controle da AVCFN e, assim, poderia ser retirada a parede que dividia o atual ambiente em 
duas salas, criando um salão que poderia ter diversas finalidades. Nunca imaginou que na sua 
gestão este fato ainda iria ocorrer, o que agradecia a Deus por isto, ensejando que os associados 
perpetuassem aquela conquista.  
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Em seguida abordou a importância das atas refletirem claramente o que foi tratado na reunião, 
pois este documento serve de subsídio para o histórico da Associação. O Presidente e Vice-
Presidente têm feito algumas alterações na forma, sem macular o conteúdo, visando este 
objetivo. É intenção divulgá-la no blog. Pediu compreensão aos Secretários que redigem o texto 
da ata na hora da reunião. 
- Frisou que doravante vamos nos referir a este imóvel como nossa Sede e que a Secretaria e o 
CDC permanecem na Av. Rio Branco 37, Sala 508, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.090-003, 
endereço oficial da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. 
- Todo o mobiliário foi adquirido ou doado pelas OM e vai ficar tudo muito bonito, assunto que 
será abordado pelo Vice-Presidente. 
Deu notícias sobre a fundação da SR de Nova Friburgo e eleições da primeira Coordenação 
Administrativa Regional e do Conselho Fiscal. Esclareceu também que serão marcadas uma 
sessão solene pela Câmara Municipal de Nova Friburgo quando será homenageada a AVCFN e 
uma entrevista sua na TV local no programa da Apresentadora Marli Pinel.  
- Informou que comparecerá a solenidade alusiva ao 25º aniversário de criação do Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Rio Grande, RS, dia dois de junho. Na oportunidade tratará da criação de 
uma SR naquela cidade, pois embora existam duas SR naquele Estado, as distâncias entre os 
Municípios são grandes. Entre Porto Alegre/São Leopoldo, onde está a SR Sul, e Rio Grande são 
quatrocentos e poucos quilômetros, gerando dificuldades para se subordinar um grupo na Cidade 
de Rio Grande àquela SR.  
- Disse também, que solicitou aos senhores presidentes das SR para centralizarem as contas 
bancárias na CEF, visando facilitar as movimentações financeiras entre a Sede no Rio de Janeiro 
e as SR. Lembrou que a CEF garante qualquer valor da poupança, enquanto que o valor nas 
demais Instituições financeiras está limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
- O Veterano Fernando Ferraiolo Silveira esteve em Portugal e fez entendimentos com a AVCFN 
daquele País. Em razão deste contato, a SR Brasília encaminhou proposta para que fossem 
convidados 3 (três) Veteranos FN Portugueses para o próximo Encontrão, a ser realizado em 31 
de julho. O Comandante Geral, por intermédio da AVCFN, encaminhou convite genérico não 
fixando número. Caso se concretize a vinda dos Portugueses as despesas serão pequenas. Disse 
também que fora informado pelo Veterano Silveira que os Veteranos FN Portugueses dispõem 
de boa estrutura para apoio e que poderão apoiar nossos Associados eventualmente em visita a 
Lisboa. 
 - Sobre o Estatuto, informou que a proposta está em poder do CDC e solicitou a devolução até 
10 de junho para possibilitar a realização da AGE na segunda quinzena de julho para a 
aprovação do mesmo. 
- Recebeu a visita do Presidente do Comitê de Relações Internacionais da AVCFN da Coréia do 
Sul, sediada em São Paulo, Ho Ku Kang dia 21 de maio que veio visitar a nova sede, 
acompanhado do Sr. Ricardo que assessora o pessoal daquela Associação na qualidade de 
tradutor. Na oportunidade ele fez a entrega da importância de R$ 655,00 (seiscentos e sessenta e 
cinco reais) a título de doação à AVCFN do Pavilhão do CFN. Preparamos um recibo e 
enviaremos a nota fiscal relativa à aquisição. Seguiu-se um almoço e visita a nova sede, tendo o 
Vice Presidente providenciado as facilidades ao visitante, tanto no que se refere ao transporte 
quanto a apresentação da nova sede. 
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- Informou ainda que a SR Natal recebeu um acréscimo às Instalações que já ocupa na Base 
Naval de Natal e que para fazer melhoramentos solicitou um empréstimo de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) para pagar em 20 meses e estamos esperando a resposta do CDC. 
- Falou também que a SR Uruguaiana se utiliza das instalações do Clube Naval local e que 
solicitou o fornecimento do pavilhão do CFN para mantê-lo hasteado. O pavilhão já está 
adquirido e será remetido proximamente juntamente com o Guião. O Presidente da SR 
Uruguaiana solicitou R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinqüenta reais) para custeio do estande 
empregado em exposições de viaturas militares antigas, com a participação do Veterano Rossini. 
Deveremos atender com presteza.  
 
A seguir concedeu a palavra ao Sr Vice-Presidente que tratou dos seguintes assuntos: 
- Confirmou que vamos lançar todas as atas no Blog para que todos os associados possam tomar 
conhecimento dos assuntos tratados nas reuniões. 
- Devemos cultivar o Espírito de Corpo na nova Sede, até o presente momento, estávamos de 
“assistente”, doravante vamos manter da melhor maneira para se ter sempre a melhor 
apresentação de todos os setores do prédio. 
- Fez uma descrição das dependências, destacando o Auditório e o Gabinete do Presidente no 
segundo andar e, no primeiro andar, o gabinete do Vice-Presidente, a ser compartilhado com os 
Tesoureiros, a sala para os senhores Diretores, com mesas com computadores, que servirão 
também para aulas de informática e uso pelos Associados, a biblioteca e o almoxarifado.  
Destacou que a mobília e demais equipamentos é fruto de doação do CGCFN e será 
complementada com material a ser doado pelo CPesFN e pela FFE, atualmente sendo adquirido 
pelo CEFAN, bem como pela Secretaria da CPO, além de itens que estão sendo comprados pela 
própria AVCFN. 
- Sábado dia 29 de maio, vamos fazer a mudança de parte dos móveis e utensílios da Secretaria 
para a Sede, contando com a participação de Veteranos voluntários, que se reunirão na Secretaria 
às. Solicitou que os voluntários dessem o nome ao 1º Secretário. 
- Para a limpeza da Sede, vamos contar com um ou dois funcionários da firma que presta serviço 
de limpeza no HCM, mediante indenização. No geral, nós mesmos vamos manter a boa 
apresentação do prédio. 
- Ainda sobre a Sede, oportunamente vamos aproveitar o subsolo do prédio para fazer um 
vestiário. 
- Fomos convidados pelo CGCFN e enviamos seis Veteranos para o Haiti, com saída dia 18 de 
maio e regresso previsto para 07 de julho, são eles: Ulisses, Moscoso, Anchieta, Ivan, Rocha e 
Costa. 
Continuando, foi concedida a palavra aos Senhores Membros da Diretoria a seguir: 
Secretários, nada a mencionar. 
1º Tesoureiro - apresentou o balancete dos diversos itens financeiros, destacando o Fundo de 
Reserva, Poupança e principalmente o total de saldos de aproximadamente R$ 190.000,00. 
Ocasião em que o Sr Vice Presidente solicitou que todos os meses sejam informados oito 
números a saber: 1) Total da receita do mês; 2) Total da despesa; 3) Saldo na Conta Corrente; 4) 
Saldo na poupança; 5) Saldo no fundo de reserva; 6) Somatório dos três saldos. 7) Valor 
acumulado pago ao consórcio; e 8) Valor da carta de crédito. 
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Diretor Cultural – informou que o Livro Histórico está prontificado e apresentou um brasão do 
CFN que foi encontrado no ferro velho por um policial civil. Ele (Diretor Cultural) providenciou 
a colocação do brasão em uma moldura de madeira e o presenteou a Associação para figurar na 
nova sede. Mencionou também a necessidade de se contar com um especialista para aprimorar o 
Livro Histórico. O Vice-Presidente informou que já está em contato com um especialista. 
Vice-Diretor Cultural – Informou que compareceu ao embarque dos Veteranos para o Haiti, 
tendo feito fotos relativas àquele evento. Falou também que o primeiro volume da coleção 
fotografia está pronto e que o segundo volume envolverá eventos a partir de janeiro do corrente 
ano. 
Vice-Diretor Social – Informou que fez entendimentos com a ATA para a confraternização dos 
aniversariantes no dia 26 de junho. 
Vice-Diretor de Comunicação – Solicitou que todos entreguem as matérias para o próximo 
jornal. O Sr. Presidente então falou sobre os eventos envolvendo viagens de Veteranos com as 
Bandas de Música e Sinfônica, que são eventos que devem ser publicados. O Sr. Vice Presidente 
informou que uma matéria envolvendo a viagem dos Veteranos Antoninho e Moscoso não foram 
publicadas por falta de espaço no Jornal mas que será publicada no próximo número. 
Gerente Administrativo – Informou que recebemos do Comando da FFE convite para 30 
Veteranos participarem da Cerimônia de Mantenedores da Paz, com saída prevista para as 
07;00h do dia 31 de maio da Praça Barão de Ladário. 
Diretor Esportivo – Informou que a AVCFN participou da Corrida do CFN no dia 23 de maio 
com os Veteranos Alte Monteiro, Alte Elkfury, Abuzed, Santos Lima, Perine, J. Antonio, 
Saraiva, Nogueira e Corato. E que também participaremos de um evento esportivo dia 19 de 
junho em Nova Friburgo. 
 
 
A seguir, às 15:00h, por não haver mais assuntos a serem tratados, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a presente reunião e para constar, eu, Antoninho Sancha de Paiva, Primeiro Secretário,  
lavrei a presente ata que vai assinada respectivamente pelo Senhor Presidente e por mim. 
 
                              Rio de Janeiro, RJ; 25 de maio de 2010 
 
                                
  FERNANDO DO NASCIMENTO – Vice Alte (FN) Ref - Presidente                            
             

ANTONINHO SANCHA DE PAIVA – SO FN Ref, 1º Secretário 

                           


