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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 
452ª ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dez, às 14:00h, reuniu-se a Diretoria 
Administrativa da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, em sua Sede 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; José Roberto 
de Moura, Diretor Cultural; José Carlos Espíndola, Vice–Diretor Esportivo; Luiz Carlos Costa, 
Diretor Social; José Pedro da Rocha, Diretor de Patrimônio; Ulisses Vilela de Lima, Diretor de 
Assistência; Francisco Alves, Vice-Diretor Cultural; Pedro Carlos Abuzed, Diretor Esportivo;  
Joseval Conceição Almeida, Auxiliar Administrativo; e Milton Márcio de Arruda Rocha, 
Gerente Administrativo. Presentes ainda alguns Associados que assinaram o livro de presença. 
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 agosto 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 está 
aprovada. A seguir, o Sr Presidente passou a tratar dos seguintes assuntos:  
Assembléia-Geral Extraordinária que tratou das alterações do Estatuto foi encerrada em 09 de 
setembro, com discussão de todos os textos do Estatuto, sendo reordenados os Capítulos e 
Artigos. O Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo, que presidiu os trabalhos, já 
assinou a Ata e o Estatuto em anexo a ela, e vamos enviá-los para serem registrados em cartório. 
No cartório serão examinados todos os detalhes dos documentos e esperamos que em meados de 
novembro possamos recebê-los  de volta, entrando em vigor o novo Estatuto.   O trabalho para 
implementar as alterações começou em 2006 e traz como novidades: a denominação de 
Presidente Nacional para o Presidente da DAdm e Presidentes Regionais para as Seções e 
Núcleos Regionais; previsão de um regulamento para uniformes e símbolos, mantendo o 
Estandarte do CFN por representar a unidade de todos os Fuzileiros Navais; previsão de uma 
canção da AVCFN, sem prejuízo do canto da canção “Na Vanguarda”,  que será entoada em 
todos os eventos oficiais da AVCFN; possibilidade de criação de Alas Femininas, a exemplo da 
existente na Bahia,  tendo as integrantes feito, neste ano, uma recepção para comemorar o 7º ano 
de criação, tendo a esposa do Comandante do 2ºDN tomado parte e cedido a Cabana da Barra, 
Clube dos Oficiais; somente uma reeleição para Presidente Nacional e Presidente do CDC, sendo 
permitidas reeleições para os demais Membros das Diretorias Nacional e Regionais, Conselhos 
Fiscais e CDC; no caso de ativação de novas SR, o Presidente do CDC empossará a primeira 
Diretoria Regional e as seguintes serão empossadas pelo Presidente Nacional da AVCFN; 
alteração do Ano Fiscal, que doravante será de 01 de setembro a 31 de agosto do ano seguinte. 
Está em estudo e vamos propor ao CDC a criação de um Núcleo Regional em São Paulo, estando 
o Veterano Marchini, residente naquele Estado, à frente do projeto – inclusive ele está 
representando a AVCFN hoje em Cerimônia da Associação de Veteranos da Coréia do Sul na 
Capital de São Paulo, alusiva à retomada de Seul. Será realizada a Assembléia-Geral Ordinária 
no dia 29 de outubro às 18:00h, a ser presidida pelo Almirante-de-Esquadra (FN) Alvaro 
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Augusto Dias Monteiro, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, sendo esta a última 
da sua gestão. Pretendemos prestar uma homenagem especial, tendo em vista que ele nos 
proporcionou este espaço que deixa o Presidente da AVCFN muito emocionado cada vez que 
aqui comparece. O Edital de Convocação já foi providenciado dele constando a apresentação do 
Relatório de Atividades e Prestação de Contas. Será feita, também, uma homenagem ao 
Veterano CMG (FN-Ref ) Edison da Silva Nunes Filho, pelo apoio prestado aos Veteranos por 
ocasião do acompanhamento de exercícios da FFE. O Veterano Valdo Genésio de Andrade 
providenciou uma placa alusiva ao fato, contando com a colaboração de alguns Veteranos, sendo 
que com a sobra de numerário, após a contribuição dos que se encontram em atraso, poderemos 
comprar mais uma lembrança. Foram propostos os nomes de algumas personalidades para 
receber Diploma de “Amigo do Veterano”, conforme a seguir: proponente Luiz Bastos 
Cordeiro, para o Comandante José Ferreira Barros e Major da FAB Cândido Fernando 
Azevedo da Silva;  proponente Presidente da AVCFN para Dr. Weber Mariano Daros, João 
Alberto Barone e Sergio Alexandre Lourenço Capella; proponente Ulisses Vilela de Lima 
para o 1º Tenente (Md) Rodrigo Alves Almeida; todos os nomes foram aprovados. Informou o 
Sr. Presidente que pretende verificar a possibilidade de adquirir uma viatura, possivelmente uma 
Kombi, para nossa Associação, talvez com a participação da POUPEX,  tendo em vista que 
estamos dependendo das viaturas  dos Diretores e do GAD para transportar material a ser 
utilizado em  nossos eventos. Informou sobre a sua presença, juntamente com alguns Membros 
da Diretoria, no aniversário do Sr. Arcelino Alves da Silva, que completou 105 anos em 23 de 
setembro e comemorou no dia 25 na AABB, ficando muito satisfeito com a demonstração de 
boas condições físicas do aniversariante. O aniversariante fez a leitura de um texto em memória 
de sua esposa, inclusive cantando uma canção de sua autoria na hora dos parabéns. Os Veteranos 
cantaram o “Saudamos” de Villalobos, tradição dos Fuzileiros Navais. 
A seguir foi concedida a palavra ao Sr. Vice Presidente, que tratou dos seguintes assuntos: 
Atualização do Regimento Interno – já foi iniciado o trabalho de revisão do RI, para adequá-lo 
ao novo Estatuto, de modo que quando o estatuto estiver registrado em cartório já teremos uma 
minuta do novo RI para apresentar à Diretoria e ao CDC.. Regulamento de Uniformes – 
Também já estamos trabalhando numa minuta, contendo normas sobre uso dos uniformes da 
AVCFN e os aspectos fisionômicos, tendo em vista a participação em eventos sociais, 
cerimônias e atividades operativas. Canção da AVCFN – A Companhia de Bandas do Batalhão 
Naval está nos assessorando na elaboração de um edital com normas para o concurso e sugestões 
de integrantes para a comissão julgadora. Turmas de Informática – A Tenente Luciana, 
professora da primeira turma, sofreu um acidente e precisou ser substituída pelo Tenente 
Venâncio, que continuará nos apoiando. A próxima turma está prevista para iniciar em outubro, 
sem prejuízo do exercício em Formosa.  Desfile em Niterói – Está previsto um desfile em 
Niterói no dia 20 de novembro, em comemoração ao aniversário de fundação daquela cidade, 
com a presença do Exercito e da Força de Fuzileiros da Esquadra. Os interessados em participar 
deverão procurar o Diretor Social. Exercício em Formosa (GO) – Em ônibus cedido pela FFE, 
com saída no dia 10 de outubro, chegada em Brasília dia 11, exercício dia 13 e chegada prevista 
ao Rio de Janeiro dia 15. Hospedagem no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Os 
interessados deverão procurar o Diretor Social, com prioridade para os Veteranos que 
participaram do Desfile de Sete de Setembro.  
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O Almirante Fernando solicitou que todos os Membros da Diretoria entreguem seus Relatórios 
de Atividades em tempo hábil para prontificação final, visando a AGO.  
A seguir foi concedida a palavra aos Membros da Diretoria:   
1º Secretário – Solicitou aos colegas de Diretoria que os assuntos internos e pessoais devem ser 
tratados com o Sr. Vice-Presidente, evitando assim, possíveis discussões. 2º Secretário – nada 
falar; 
1º Tesoureiro – Prestação de contas do mês de agosto de 2010; 1) Total da receita 
efetivamente recebida- R$ 40.800,00 (quarenta  mil e oitocentos reais). 2) Saldo no caixa do 
GAD- R$ 504,83 (quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos). 3) Total da despesa 
efetivamente paga - R$ 34.025,32 (trinta e quatro  mil, vinte e cinco  reais e trinta e dois 
centavos) 4) Saldo que passa para o mês seguinte: (1+2-3) = R$ 7.279,51 ( sete mil, duzentos e 
setenta e nove reais e cinquenta e um centavos). SITUAÇÃO DAS CONTAS NA CEF: 5) Saldo 
da conta corrente nº 249-5 R$ 11.484,51 (Onze mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
cinquenta e um centavos). 6) Saldo de Poupança (PAPEM) nº 252-2  R$ 29.087,47 (vinte e 
nove  mil oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) 7) Saldo do Fundo de Reserva nº 250-
6 R$ 123.123,53 (cento e vinte e três mil cento e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) 8) 
Saldo do Fundo Investidor R$ 47.727,08 (quarenta e sete mil setecentos e vinte e sete reais e 
oito centavos) . 9) Saldo total na CEF (5+6+7+8) R$ 211.422,59 (duzentos e onze mil 
quatrocentos e vinte e dois reais e cinqüenta e nove centavos) 10) Valor acumulado pago ao 
Consórcio R$ 112.251,99 (cento e doze mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e nove 
centavos) SESSENTA E QUATRO PRESTAÇÕES JÁ PAGAS, DO TOTAL DE CENTO E 
VINTE; 11) Valor da Carta de Crédito R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). 2º 
Tesoureiro – nada a falar; 
Diretor Social – Solicitou que seja designado para Assessor do Departamento o Veterano José 
Antonio de Oliveira, informou que vai confirmar o horário da saída do ônibus para Brasília no 
dia 10 de outubro, e que no evento do dia 25, Aniversariantes do Trimestre, compareceram 125 
pessoas entre Veteranos e familiares.  
Diretor Cultural – Informou que participou do evento sobre viaturas antigas e agradeceu a 
participação efetiva dos colegas de Diretoria, apenas lamentou que o Vice-Diretor não tem 
podido participar tendo em vista a missão de fotografar os diversos eventos inclusive das OM do 
CFN.  
Vice-Diretor Cultural – Informou que as fotografias são de interesse da Associação e que 
quando comparece aos quartéis, vai sempre com nossa camisa.  
Diretor de Assistência – Informou que está prestando apoio ao Veterano Aquino (Naval do 
Pilar) e que o SASM fez a doação de um aparelho auditivo. Prestou apoio ao Veterano Cruz, de 
Bento Ribeiro, e ao Veterano Giri, de Campo Grande, bem como, juntamente com o Assessor 
Anchieta, compareceram ao sepultamento do General Roberto de Pessoa, primeiro paraquedista 
do EB, no Cemitério Jardim da Saudade em Paciência, no dia 12 de setembro, providenciando 
uma coroa de flores em nome da AVCFN.  
Diretor de Patrimônio – Informou que está empenhado na prontificação da biblioteca e vai 
visitar os fornecedores; que seu Vice-Diretor está providenciando o material para participar do 
evento referente aos carros antigos; e foi ao Cresumar para apanhar o Guião, mas não trouxe 
porque ele não está conforme encomendado.  
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Assuntos Gerais  
Foi concedida a palavra: 
GAD – Marcio – nada a informar 
Funcionário da Sede – Joseval – nada a informar 
 
A seguir foi aberta a palavra aos Veteranos:   
ALOÍSIO – Informou que se sente muito feliz em estar presente em nossas reuniões e colocou 
sua viatura à disposição para possíveis deslocamentos de pessoal e material.. Apresentou-se 
voluntário para colaborar com o Diretor Cultural.  
DAGOBERTO – Informou que promove eventos festivos em Angra dos Reis e que dia 12 de 
outubro vai fazer uma festa para as crianças de 10 às 14 horas e convida os Veteranos a partir das 
14 horas para participar de um churrasco.  
GABRIEL – apresentou algumas sugestões com relação ao veículo a ser adquirido pela 
AVCFN, fez críticas com referência ao posicionamento da barraca da AVCFN no evento na 
Tropa de Reforço que não teve um local de destaque, bem como falou que não tem participado 
das reuniões pelos seus afazeres particulares e realização de cirurgia.  
EDGARD – Informou que compareceu ao CIAMPA para participar da formatura dos Soldados. 
CASSIANO – Informou que é advogado de uma Viúva de Veterano e criticou algumas 
seguradoras, em especial o GBOEX, fez algumas sugestões, elogiou a participação de 
Associados nas reuniões de Diretoria e elogiou a atuação do veterano ALVES.  
PAES – Informou estar muito satisfeito em pertencer à nossa Associação e que sua última 
comissão foi no Batalhão Paissandu.  
 
Encerramento - A seguir, às 16h25min, por não haver mais assuntos a serem tratados, o Senhor 
Presidente agradeceu aos participantes da reunião e a deu por encerrada, 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; 28 de setembro de 2010. 
 
 
 
     FERNANDO DO NASCIMENTO 
             Vice-Almirante (FN) Ref- Presidente 
 

ANTONINHO SANCHA DE PAIVA 
Suboficial (FN) Ref- Primeiro Secretário 

 
 
 
 


