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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
450ª ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN 

 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dez, às 14h00min, reuniu-se a Diretoria 
Administrativa da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, na Sede da AVCFN 
situada na Ilha das Cobras, RJ. 
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; José Roberto de 
Moura, Diretor Cultural; José Carlos Espíndola, Vice–Diretor Esportivo; Getúlio Batista do 
Carmo, Diretor Jurídico; Luiz Carlos Costa, Diretor Social; José Pedro da Rocha, Diretor de 
Patrimônio; Antonio Carlos Torres Anvers, Vice Diretor de Patrimônio; Pedro Ribeiro de Souza, 
Vice Diretor Social; Ulisses Vilela de Lima, Diretor de Assistência; Joseval Conceição Almeida, 
Auxiliar Administrativo; e Milton Márcio de Arruda Rocha, Gerente Administrativo.Presentes 
ainda os Veteranos Francisco de Assis Nobre; Antonio Rogério Uchoa de Oliveira, José 
Adeladio do Rosário e Josué Felipe do Nascimento, Associado este da SR Recife.Os Senhores 
Membros da Diretoria que não puderam comparecer justificaram suas ausências.   
Abertos os trabalhos, o Sr Presidente informou que a Ata da reunião do mês de junho de 2010 foi 
divulgada pela internet e colocado na Secretaria um exemplar à disposição dos componentes da 
Diretoria que não acessam a internet, dispensando assim a sua leitura, e que a referida Ata, 
devidamente atualizada com as sugestões apresentadas, está aprovada.  
A seguir, o Sr Presidente passou a tratar dos seguintes assuntos:  
Em virtude da reunião da Diretoria no mês de agosto estar prevista para o dia 26, quinta feira, e 
como a AVCFN realizará a AGE para apreciar as alterações no Estatuto na mesma data, ficou 
decidido que a reunião da Diretoria será antecipada para o dia 23 de agosto, segunda feira. A 
AGE será realizada na Sede situada na Ilha das Cobras, para prestigiarmos nosso espaço que de 
tão boa vontade o CGCFN nos proporcionou, sendo intenção colocar um telão no primeiro andar 
para que mais Veteranos possam assistir ao evento. Informou que enviou cartas aos Presidentes 
das SR dando conhecimento da assinatura do Convênio que concede a AVCFN garantia de uso 
de instalações da Marinha, especialmente da Sede, bem como, por meio da mencionada 
correspondência, enviou um exemplar do texto da proposta de revisão do Estatuto e do texto do 
Edital de Convocação da AGE que foi publicado no Jornal “O Dia”, do dia 24 de julho. Nesta 
correspondência informou aos Presidentes das SR que as sugestões sobre o assunto com as 
justificativas deverão ser enviadas para a Secretaria situada na Avenida Rio Branco 37, sala 508, 
até as 16h00min do dia 12 de agosto. Mencionou que o ideal seria que todas as SR pudessem ter 
representações nesta AGE, porém, em virtude dos gastos realizados com a nova Sede, não será 
possível à DAdm realizar o pagamento de passagens e diárias, dando liberdade as SR de 
mandarem Representantes, se  dispuserem de recursos financeiros próprios. 
Todas as Atas que estavam pendentes por algum motivo já estão assinadas e sendo 
providenciado seu lançamento no Blog e o registro em Cartório da Ata da AGE de Nova 
Friburgo.   
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Informou que recebemos uma carta da Associação de Fuzileiros Portugueses solicitando que 
fizéssemos a entrega ao Comandante-Geral de carta justificando as razões de não enviarem 
Representantes para o Encontro de Veteranos, em resposta ao convite feito pelo Comandante 
Geral do CFN, atendendo a sugestão enviada pela SR de Brasília. Em relação a Associação de 
Fuzileiros de Portugal, informou que o Veterano Fernando Ferraiolo Silveira, que sugeriu tal 
convite, quando esteve em Portugal verificou que aquela Associação dispõe de boa estrutura e 
isso poderá proporcionar aos veteranos brasileiros alguma facilidade quando  estiverem em visita 
a Lisboa.. Sobre o Veterano Arcelino Alves da Silva, o Sr Presidente levantou a possibilidade de 
se providenciar um taxi para levá-lo ao Encontro de Veteranos, mas foi informado pelo Vice 
Presidente e pelo SO Ulisses que a família prefere que ele não compareça em virtude de sua 
situação de saúde. O Sr Presidente lamentou e informou que pretende fazer uma visita junto com 
alguns Membros da Diretoria ao referido Veterano.  
A seguir, passou a palavra ao Sr Vice-Presidente que passou a tratar dos seguintes 
assuntos: 
Entregou um folheto de pesquisa de opinião para os presentes na reunião e disponibilizará cópias 
para distribuir por ocasião do Encontro de Veteranos sobre diversos quesitos, a saber: sociais, 
educacionais, culturais, assistenciais, esportivos e recreativos. Solicitou que os Membros da 
Diretoria estejam presentes na Barraca da AVCFN para prestar as informações necessárias aos 
Associados.   Para a Sede, todos os itens necessários já foram adquiridos. Vamos ter uma rede de 
telefonia, ponto da OI com internet, apoiado pelo Batalhão Naval. Informou o regresso dos 
Veteranos que participaram do evento no Haiti, Grupo Tubarão, os quais elaboraram um 
relatório, que está muito bom, pretendendo lançar no nosso Blog e como encarte no Jornal. 
Também lançará no Blog matéria sobre o Encontro de Veteranos. Todas as providências para 
apoio às SR estão equacionadas. O Batalhão Naval apoiará com ônibus. Vamos enviar 
representantes para receber os Veteranos da Bahia na Casa do Marinheiro. Providenciaremos 
conduções necessárias aos deslocamentos. Caso não consigamos os ônibus com a MB, o Sr 
Vice-Presidente providenciará o aluguel de um ônibus. Os Veteranos da SR Sul vão ficar 
alojados no Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais. Os integrantes da Associação de 
Veteranos da Coréia do Sul tomarão o café da manhã no CIASC. Os Veteranos da SR Friburgo 
virão acompanhados de alguns escoteiros. Haverá barraca para a AVCFN e para a Lunagra. 
Devemos dar prioridade de compra para a nossa barraca. Ninguém poderá vender nada a não ser 
por intermédio destas duas barracas. Recomendações do Sr Vice-Presidente sobre o Encontrão, 
conforme constam de Circular específica emitida pelo CGCFN: não comparecer de chinelos, 
bermudas ou camisas sem manga. Para alguns itinerários de ônibus, não haverá retorno. Para o 
pessoal que chegar cedo haverá distribuição de cachorro quente e a partir de 16h00min nada 
mais será servido. Lamentou que alguns Veteranos deram seus nomes para a competição de tiro 
realizado na Base de Fuzileiros da Ilha do Governador e não compareceram, deixando 
decepcionado o Comandante da Divisão Anfíbia que esteve presente no evento, inclusive 
mandando servir um churrasco para o pessoal – previsão de presença de 30 Veteranos, só 
compareceram 17. Proposta para manutenção dos elevadores mais extensão de garantia nos 
custará mensalmente R$ 270,00 (duzentos e setenta reais).  
O Presidente informou que a nova Sede, embora bem-vinda, irá aumentar as despesas com 
manutenção do elevador e conservação e limpeza, assuntos que estão sendo tratados pelo Vice 
Presidente. Por fim disse que pretende mandar fazer um móvel com tampa de vidro, do tipo de 
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uma vitrine horizontal, onde serão colocados em exposição os documentos e pertences da 
assinatura do Convênio. 
 
 
 
A seguir foi concedida a palavra aos Membros da Diretoria: 
 1º Secretário – Informou que uma vez confirmada a vinda do Presidente da SR Recife irá 
encontrá-lo no aeroporto.  
1º Tesoureiro – Apresentou a prestação de contas referente ao mês de junho, a saber: 1) Total 
da receita efetivamente recebida R$43.009,00 (quarenta e três mil e nove reais); 2) Saldo no 
caixa do GAD R$1.004,06 (hum mil e quatro reais e seis centavos); 3) Total da despesa 
efetivamente paga- R$48.795,42 (quarenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais e 
quarenta e dois centavos); 4) Saldo devedor que passa para o mês seguinte (1+2-3) R$ 4.782,36  
(quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos). SITUAÇÃO DAS 
CONTAS NA CEF: 5) Saldo da conta corrente nº 249-5 R$ 10.845,12 (dez mil oitocentos e 
quarenta e cinco reais e doze centavos); 6) Saldo de Poupança (PAPEM) conta nº 252-2            
R$ 28.744,00 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais); 7) Saldo do Fundo de 
Reserva conta nº 250-6 R$ 121.124,61 (cento e vinte e um mil, cento e vinte e quatro reais e 
sessenta e um centavos); 8) Saldo do Fundo Investidor R$ 46.962,58 (quarenta e seis mil 
novecentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e oito centavos); 9) Saldo total na CEF (5+6+7+8) 
R$ 207.676,31 (duzentos e sete mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos); 10) 
Valor acumulado pago ao Consórcio R$106.828,21 (cento e seis mil, oitocentos e vinte oito reais 
e vinte e um centavos), correspondente a 62 (sessenta e duas) prestações, do total de 120 
(cento e vinte); 11) Valor da Carta de Crédito R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais).  
Diretor Cultural – Destacou a presença do Veterano ASSIS, vindo de Alagoas, e agradeceu a 
colaboração dos colegas de Diretoria no preparo dos murais para o Encontro de Veteranos tendo 
em vista que no momento está com dificuldade de locomoção.  
Diretor Social – Informou que esteve na reunião preparatória para a Parada Militar de 7 de 
setembro, no Comando Militar do Leste, e que providenciou os crachás para os fotógrafos da 
AVCFN,  Alves e Corato. Informou ainda que estão prontos os apoios para os Veteranos das SR 
que comparecerão ao “Encontrão”. .  
Vice-Diretor Social – Informou que o Comandante do CIAGA continua nos oferecendo suas 
instalações para futuras festas, mas foi informado também que o Comandante do CIASC tem 
oferecido aos Associados da AVCFN espaços, incluindo piscina e churrasqueira. O Sr Presidente 
agradeceu o empenho do Vice Diretor Social, Veterano Pedro, e relembrou que está em curso 
uma pesquisa de opinião. Tão logo ela esteja pronta, decidiremos o local da festa de fim de ano. 
 Diretor de Assistência – Informou que visitou o Veterano Arcelino e, conforme já relatado 
anteriormente, ele não está apto a comparecer ao Encontro de Veteranos. Visitou também o 
Veterano Falcão e soube que o estado de saúde da sua esposa está em melhores condições. 
Diretor de Patrimônio – Apresentou o Veterano UCHOA, da Ativa, que viajou ao Haiti com 
nossos Veteranos e se tornou nosso associado. Informou que a mala com os brindes está pronta 
para o dia 31, Encontro dos Veteranos.  
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Diretor Jurídico – Estava em dúvida sobre a Ata de junho quanto ao Regimento Interno, mas 
foi informado pelo Vice-Presidente que o assunto tratado foi o Regulamento de Uniforme da 
AVCFN, em fase de elaboração. 
Diretor Esportivo – Nada a acrescentar sobre as ausências dos Veteranos na Linha de Tiro, 
citado anteriormente.  
O Sr Presidente fez comentários sobre a utilidade do Blog “Saco e Maca” popularmente 
conhecido como “Saco Murcho”, atualizado permanentemente pelo Veterano Lucena, que 
sempre coloca em destaque a nossa Associação.  
O Vice-Presidente informou que o novo site, ora em fase de organização, permitirá que os 
Associados, mediante o uso de senha, atualizem seus dados, sempre que necessário. Depois de 
pronto o site disporá de diversos recursos. 
Assuntos Gerais 
Gerente Administrativo – Informou que os apoios aos Veteranos da SR Salvador estão 
equacionados e estão sendo providenciados apoios para as demais SR.  
Veterano Joseval – Apresentou o letreiro metálico com o nome “AVCFN”, por extenso, em 
letras de aço escovado, no tamanho de 20 cm, que será fixado na parede lateral da sede, ao lado 
do brasão. 
O Vice-Presidente informou que estará ausente entre 27 e 29, viajando para Marataízes. 
Veterano Francisco de Assis Nobre solicitou a palavra para enaltecer a criação do 
Regulamento de Uniformes e fez menção a importância da pesquisa de opiniões. Em seguida, 
disse da sua satisfação pela conquista da nova sede. 
A seguir, nada mais havendo a ser tratado, às 15h30min, o Sr Presidente agradeceu as presenças 
de todos e 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 Sr Presidente e 
por mim. 
  
                              Rio de Janeiro, RJ; 26 de julho de 2010 
                                
 
 
 
  FERNANDO DO NASCIMENTO  
   Vice Alte (FN- Ref)  Presidente       
 
 
 
 ANTONINHO SANCHA DE PAIVA              
   Soboficial (FN- Ref) 1º Secretário    


