
ASSOCIAÇÃO DE VETERENOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS 

ATA DA 466ª REUNIÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de 2011, às 14h, reuniu-se a Diretoria 
Administrativa (DAdm) da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN), em 
sua sede, na Ilha das Cobras, RJ. Presidida pelo Contra-Almirante (FN) José Henrique Salvi 
Elkfury, presentes: o Vice-Presidente Edison da Silva Nunes Filho, Diretor Cultural Renato Rangel 
Ferreira, Diretor de Comunicação José Carlos Mendes da Costa, Vice-Diretor de Comunicação 
Lucio Fernandes de Lucena, Diretor de Assistência Ulisses Vilela de Lima, Vice-Diretor de 
Assistência José de Anchieta Lourenço Bezerra, Diretor Social Luiz Carlos Costa, Diretor de 
Patrimônio José Pedro da Rocha, Vice-Diretor de Patrimônio Antonio Paulo Torres Anvers, 2º 
Secretário Jaime Sarmento Queiroz, 1º Tesoureiro João Joaquim Barroso, 2º Tesoureiro Eduardo 
Luiz da Silva, Assessor da Secretaria Vilso Carlos Gomes Saraiva, Assessor de Informática  Paulo 
Roberto Façanha e Assessor do Projeto Veterano em Forma José Carlos Espíndola. Abertos os 
trabalhos, o Presidente informou que o Boletim Informativo do Clube Naval edição novembro de 
2011, contém matéria divulgando a AVCFN (página 6), oportuna contribuição da Comandante 
Nilcéa;  informou ainda que no dia 16 de novembro foi recebido em audiência pelo ComGerCFN, 
oportunidade em que apresentou nossas intenções na gestão da AVCFN, em especial as idéias 
relativas ao aniversário de quarenta anos da AVCFN, todas aprovadas, tendo o Almirante 
Guimarães sugerido a edição de um selo comemorativo e que, entre os eventos de solidariedade, 
fosse prevista uma visitação aos baixados ao Hospital Naval Marcílio Dias; na oportunidade o 
ComGerCFN solicitou sugestões sobre o Encontro de Veteranos, previsto para 5 de maio, de modo 
que o Presidente pediu que estas fossem encaminhadas ao Vice-Presidente para apreciação, em 
especial referentes ao serviço de comidas (tipo e forma de distribuição); o ComGer também colocou 
o Gabinete à disposição para apoiar na elaboração do Livro AVCFN 40 Anos e disse que poderá ser 
editado um NotAnf especial sobre o evento;  no dia 17 de novembro participou da Assembléia 
Regional Ordinária para ativação da Seção Regional São Paulo, realizada no Comando do 8º 
Distrito Naval, tendo como Presidente de Honra o Vice-Almirante Luiz Guilherme de Sá Gusmão e 
como Presidente da Mesa o Vice-Almirante (Reformado – FN) Fernando do Nascimento; assumiu a 
Presidência da DAdmR o Veterano Marquini e do Conselho Fiscal o Veterano Degani; a comitiva 
Representativa da AVCFN não chegou a tempo devido ao atraso na saída do ônibus do Rio de 
Janeiro; os eventos dos dias 18, 19 e 20 serão relatados pelo Vice-Presidente; no dia 18 uma 
Comitiva da AVCFN participou da Cerimônia do Dia da Bandeira na Fortaleza de São José, 
presidida pelo Comandante-Geral do CFN, seguida de imposição da Medalha Amigo da Marinha ao 
lutador de artes marciais mistas ‘Minotauro’;  o encontro do Grupo de Caminhada e Corrida 
previsto para o dia 26 foi cancelado, tendo em vista a previsão de mudança da Secretaria da 
Avenida Rio Branco para a Sede na Ilha das Cobras; por oportuno, alguns dados: o custo médio 
mensal da sala na Av. Rio Branco, incluindo aluguel, condomínio, taxas, telefone, internet e 
limpeza é de R$ 2.500,00, ou seja, cerca de R$ 30.000,00 por ano; se considerarmos o acréscimo de 
uma linha para a Sede, com custo anual em torno de R$ 5.000,00, ainda teremos uma economia 
anual de R$ 25.000,00; estes dados foram repassados ao Presidente do CDC, pois, no ofício 
informando a aprovação do Orçamento para 2011-2012 havia uma recomendação para reavaliação 
desta mudança, que está confirmada;  esta mudança foi divulgada pelo sítio da AVCFN e da 
Associação Esportiva Saco e Maca, será publicada em BONO e será incluída em carta a ser 
endereçada a cada Associado, conforme minuta distribuída; a partir da semana que vem, então, o 
Veterano Lira passará a trabalhar aqui na Sede, bem como os Tesoureiros e demais Diretores; 
solicito que o Veterano José Augusto continue cumprindo expediente na atual sala da Secretaria, 
por duas semanas ou o período necessário, para atender eventuais ligações telefônicas, visitas de 
Associados e recebimento de correspondência – após este período, coordenar com o condomínio o 



recebimento de correspondência destinada à Associação; solicito que seja enviado pela Secretaria 
um e-mail a todas SR informando a mudança; para a faina de sábado, contaremos com o apoio de 
um caminhão fornecido pela Base de Abastecimento, pedido formalizado por mensagem da 
Secretaria da CPO, de modo que faremos a mudança em uma única viagem;  hoje haverá eleição 
para a Mesa Diretora do CDC, tendo sido inscrita apenas a chapa que tem como Presidente o 
Almirante Fernando do Nascimento; participação de quem não é Conselheiro apenas por convite do 
Presidente do CDC.  O Presidente informou que a AVCFN  recebeu convite para participar das 
comemorações de fim de ano da Associação do CFN da Coréia no Brasil, dia 2 de dezembro, às 
19hs, em São Paulo; o Presidente comparecerá, representando o ComGerCFN, retornando na manhã 
do dia 3, a tempo de participar da nossa Festa de Fim de Ano; solicitou que o Diretor Social 
verifique se há Associados interessados em participar de Comitiva da AVCFN, que iria no dia 2, 
tendo que retornar a tempo de participar da Festa de Fim de Ano, com passagem de ônibus custeada 
pela AVCFN.  A AVCFN recebeu convite para participar do Encerramento do Ciclo de Encontros 
FEBianos 2011 no dia 8 de dezembro, às 15hs, seguido de confraternização; solicito ao Diretor 
Social verificar se há voluntários, caso afirmativo poderão constituir uma Comitiva da AVCFN, no 
máximo de dez integrantes.  A AVCFN recebeu convite para participar da Semana da Marinha em 
Nova Friburgo, em eventos organizados pelo SNNF, subindo dia 10 e retornando no final do dia 13, 
com transporte e hospedagem por conta daquela OM; solicitou ao Diretor Social verificar se há 
voluntários, caso afirmativo poderão constituir uma Comitiva da AVCFN, em torno de dez 
integrantes.  Consultou à Diretoria se é válida a inclusão de um calendário do ano de 2012 na edição 
do terceiro trimestre do nosso jornal O Veterano, com custo de 2.760,00 para 4.000 exemplares, 
tendo sido aprovado por unanimidade, pelo que solicitou ao Diretor de Comunicação selecionar e 
propor fotos para o calendário, conforme modelo do ano anterior. Informou ainda que foi recebido 
pedido para divulgação de uma instituição que promove palestras e reuniões para prática de 
conversação em inglês, SPDC, na English Conversation Center, com reuniões todos sábados, das 
15h30 às 18h30, no Centro do Rio de Janeiro. Solicitou ao Diretor de Comunicação analisar e, se 
for o caso, colocar nota no próximo jornal. Como já foi mencionado em reunião anterior, a Drª 
Icléia, antropóloga da Universidade Federal de Mato Grosso, está realizando uma pesquisa 
etnográfica sobre a AVCFN; para coletar subsídios, ela esteve aqui no Rio de Janeiro em agosto, 
quando visitou o Museu do CFN e o CIAMPA; hoje e amanhã ela estará no CIAMPA, novamente, 
para entrevistar Recrutas, e irá com nossa Comitiva a Marataízes, para, lá em Itaóca, entrevistar 
Veteranos; a Tenente Luciana, da Secretaria da CPO, acompanhará a Comitiva para apoiar a Drª 
Icléia nas ligações com a AVCFN e com a Tropa; a Comandante Nilcéa será a mais antiga da 
Comitiva; se necessário, poderá ser realizada uma reunião com os integrantes da Comitiva amanhã, 
aqui na Sede. O Presidente propôs que o prêmio normalmente oferecido pela AVCFN como 
incentivo aos concludentes de cursos de carreira seja destinado ao aluno que se destacar no estudo e 
na prática de Liderança, o que foi aprovado por unanimidade. Tendo em vista que em janeiro temos 
que divulgar o planejamento das atividades de 2012, solicitou que as sugestões sejam encaminhadas 
até 10 de dezembro ao Vice-Presidente, com cópia para o Presidente, para consolidação e 
apresentação para apreciação pela DAdm na reunião de 15 de dezembro. Informou que nesta data 
haverá a entrega do certificado da quinta turma do Curso Básico de Informática. O Vice-Presidente, 
Comte NUNES, em suas considerações, informou que o ComGer solicitou que fosse feita uma 
pesquisa junto  aos associados sobre o “ENCONTRÃO”, relativamente quanto ao atendimento e 
nível de satisfação dos participantes, que  após a realização desta pesquisa a AVCFN fará sugestões; 
que a viagem a São Paulo teve um atraso de aproximadamente quatro horas, independente da 
vontade dos organizadores e que nos próximos eventos devemos fazer um acompanhamento mais 
de perto, para que tal fato não mais se repita; concitou a Diretoria ao estudo atento do Estatuto e 
Regimento Interno com a finalidade de  produzir sugestões para orientar as tarefas específicas, bem 
como atualizar e propor novas NIC, até 10DEZ; e   solicitou que os diretores que tenham cartão de 
estacionamento em seu poder o devolvam a Secretaria; os cartões deverão ser entregues ao LIRA 



até o próximo dia nove. A seguir o Secretário apresentou 48 propostas para novos Associados, 
sendo os seguintes nomes aprovados, num total de 35 novos Associados : Antonio Alves Lima, José 
Ricardo do Prado, Claudecir Campos de Souza, Mário Carlos Bitencourt, Jaime Ferreira Gonçalves, 
Denilson Manente Pinto, Elpídio da Matta da Silva, Roberto Gonçalves de Araújo, Paulo Frederico 
Ribeiro Bastos, Carlos Henrique Silva, Luiz Carlos Souza de Oliveira, Reginaldo Gomes Pereira, 
Genivaldo Ferreira dos Santos, José Claudio Malveiro dos Santos, Antonio Fernandes Conceição, 
Antonio Carlos Amorim Mamede, Mauro Cesar Alvares Rodrigues, José Nazareno Santos Franco, 
Arilson de Almeida Fernandes, Sidnei Galvão de França, Marcelo Roberto da Motta Pereira, 
Alexandre Chagas da Silva, Helcio Nogueira, Maria Bernadete Feitosa, José Neilde da Silva, Mário 
Trindade Lages, Ary Souza de Jesus, Manoel Amaro Neto, Ciro Moises Alves Dornelles, Carlos 
Alberto dos Santos Nascimento, Maria Cristina Gonçalves Osório, Antonio Eduardo de Santa Cruz 
Abreu, Wilma de Araújo Lourenço, Ilson Feitosa e Jorge José Gonçalves Filho. Por determinação 
do Presidente foram devolvidas 13  fichas ao funcionário Lira para complementação de dados 
cadastrais necessários à apreciação na próxima reunião, e recomendou que novas propostas somente 
sejam recebidas se preenchidas de conformidade com o RI. O 2º Tesoureiro, Eduardo Luiz da Silva, 
apresentou a prestação de contas referente ao mês de OUT/2011, conforme se segue: Diretoria 
Administrativa: 

1) Total de Receita (Efetivamente recebida) ........  R$          58.771,52 
2) Saldo na Caixa  ...............................................   R$                545,15 
3) Total da despesa. (efetivamente paga) ............   R$           51.524,44 
4) Saldo que passa ao mês seguinte (1 + 2 – 3)  R$             7.792,23 

Situação da conta corrente da Dadm 
Saldo da Conta ......................................................  R$             7.247,08 

Situação das contas da AVCFN na CEF: 
      Saldo do mês anterior ............................    R$                706,47 

5) Total de Receita (Efetivamente recebida) ........  R$           40.849,00 
6) Total da despesa. (efetivamente paga) ............   R$           39.641,10 
7) Saldo que passa ao mês seguinte ................    R$             1.914,37 
8) Saldo da conta corrente (249-5) ....................... .....  R$            1.914,37 
9) Saldo da Poupança. (PAPEM) (252-2) ..................  R$            3.173,94 
10) Saldo do Fundo de Reserva (250-6) ....................... R$        175.366,79 
11) Saldo do Fundo Investidor .................................... R$          45.706,61 
12) Saldo total na CEF ........................................ R$        226.161,71 
13)  Valor acumulado pago ao Consórcio .................... R$        151.319,67 
14) Valor da Carta de Crédito (78/120) ....................... R$       226.888,25 

O Presidente recomendou que a próxima prestação de contas seja feita através do data-show, para 
que se possa fazer uma análise mais minuciosa e abrangente das contas. Falando pela Diretoria 
Cultural, o Comte RENATO informou que ainda há vagas para o Curso de Informática a ser 
realizado na segunda quinzena de fevereiro próximo, a realizar-se no CIASC. Pela Diretoria 
Jurídica, o Comte GABRIEL solicitou que sua Diretoria seja informada sobre óbito de Veteranos 
para que a família possa ser orientada juridicamente; teceu, ainda, comentários sobre a questão da 
responsabilidade civil objetiva e subjetiva dos Veteranos em viagem de representação da AVCFN. 
O Diretor Social, Veterano COSTA, solicitou parecer sobre o Termo de Responsabilidade em uso; o 
parecer do Comte GABRIEL foi de que este termo não tem valor jurídico, mas, que cria um 
compromisso entre nós, pessoas de bem, e a instituição, e que recomenda a continuidade de seu uso. 
O Presidente encerrou suas alocuções com comentários a respeito das eleições da SR Salvador, que 
teve uma solicitação de impugnação de chapa eleitoral, a qual foi encaminhada ao Conselho 
Deliberativo e Consultivo, não tendo sido acatada. O Diretor de Assistência fez um breve relatório 
pertinente aos seus encargos. O Diretor de Esporte apresentou seu relatório de forma sucinta, não 
tendo nada a destacar. O Presidente fez a entrega dos Certificados de Conclusão do Curso Básico de 



Informática, turma 5, aos concluintes presentes; e, a seguir, às 16h10min, o Presidente agradeceu a 
presença de todos e por não haver mais assuntos a serem tratados, deu por encerrada a presente 
reunião. E para constar, eu, Jaime Sarmento Queiroz, Segundo-Secretário, lavrei a presente Ata, que 
será assinada respectivamente pelo Senhor Presidente e por mim.  
 

                                                                Rio de Janeiro, RJ, em 24 de novembro de 2011. 
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