
Ata 470, de 29 de março de 2012 
 

REUNIÃO DA DAdm  
 

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2012, às 14h, reuniu-se a Diretoria 
Administrativa da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (DAdm), 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, Diretor de Assistência Ulisses 
Vilela de Lima, 1º Secretário Moisés Sarmento de Queiroz, 2º Secretário Jaime Sarmento de 
Queiroz, 2º Tesoureiro Eduardo Luiz da Silva, Assessora do Projeto Veterano Solidário Nilcéa 
Aparecida Noble Santos, Assessor do Projeto Veterano em Forma José Carlos Espíndola. Abertos 
os trabalhos, o Presidente informou que em virtude da greve de ônibus, foram justificadas as 
ausências e que no fim de semana passada houve mais um encontro do Grupo de Caminhada e 
Corrida, desta vez na Quinta da Boa Vista, parabenizou o Diretor de Esportes pela organização. Foi 
mais um evento apoiado pelo Batalhão Naval. O próximo encontro será no dia 15 de abril, por 
ocasião da Corrida da Paz, organizada pelo Comando-Geral do CFN. Será distribuída camiseta para 
quem comparecer. Solicitou ao Diretor de Esportes confirmar o efetivo e necessidade de apoio pelo 
BtlNav. Informou que esta semana um grupo de Veteranos acompanhou exercício da DivAnf na 
Marambaia, com apoio do BtlNav, CADIM e Btl Paissandu. Está em distribuição o jornal O 
Veterano, edição janeiro-fevereiro. Foi reduzido para dois meses a fim de disseminar, com a devida 
antecedência, os eventos que ocorrerão na Semana do Veterano, de modo que os Associados 
possam se inscrever e participar das atividades previstas. O Presidente informou que é sua intenção 
que haja uma edição março-abril, que será fechada dia 15 próximo, para ser impressa e distribuída 
até 28 de abril. Provavelmente será uma edição com apenas quatro páginas. Em maio haverá uma 
edição especial sobre a Semana do Veterano, depois uma edição maio-junho, quando será retomada 
a periodicidade normal. A AVCFN enviará uma comitiva para o Haiti, a bordo do NDCC Garcia 
d’Ávila, com saída prevista para a segunda quinzena de maio, constituída pelos Veteranos 
Francisco de Assis Nobre, Ary Coimbra Filho, José Edgar de Moraes, Valdo Genésio de Andrade, 
Antonio Carlos Machado Santos, João Joaquim Barroso. Ficaram na condição de reserva os 
Veteranos Zeir Pires, Aldemir Cardoso Ferreira, Sergio Dias, Dirceu Pereira Meirelles, Eduardo da 
Silva Henrique, Pedro Ribeiro de Souza e Samuel Tavares. No próximo dia 9, às 11h30, haverá o 
encerramento do Curso Básico de Informática no CIASC, seguido de almoço. O Presidente 
solicitou ao Diretor Cultural organizar uma Comitiva de voluntários, em torno de cinco. O 
Presidente informou que participará no uniforme 6.4. O uniforme (formandos e Comitiva) será 
camisa pólo vermelha e calça bege. No próximo dia 14 de abril um grupo de Oficiais e Praças que 
participaram da primeira turma do QAFP fará um passeio no CADIM, um grupo de Veteranos 
poderá participar, voluntários procurar o Vice-Diretor Social. Haverá visita às instalações, prática 
no simulador de tiro e almoço. Aniversariantes do quadrimestre: o Presidente informou que visitou 
ontem o local, na ARES São Gonçalo, já foram distribuídas as cartas aos Fuzileiros que estão em 
transferência para a Reserva e no jornal está o convite para os aniversariantes; a Secretaria deve 
consolidar, até 25 de abril, a relação de quem vai comparecer. Lembrou que todos deverão levar um 
quilo de gênero não perecível. O material arrecadado será encaminhado para a Creche das 
Voluntárias Cisne Branco em Niterói, com entrega simbólica no dia 4 de maio pela manhã, como 
parte das celebrações do Aniversário da AVCFN. Informou que naquele dia iremos participar de um 
café da manhã musical com o grupo de idosos da Policlínica Naval de Niterói, também em apoio às 
Voluntárias Cisne Branco. Solicitou à Diretoria de Assistência que organize uma Comitiva para os 
eventos, entre dez e quinze Veteranos, preferencialmente moradores de Niterói, São Gonçalo e 
imediações. Revista AVCFN: fizemos hoje pela manhã a reunião final para definir a diagramação; 
informou que temos quantidade de empresas suficiente para o patrocínio, cobrindo os custos da 



Revista; a seguir apresentou três opções de capa, para ouvir a opinião dos presentes; a maioria 
sugeriu a opção nº dois. Semana do Veterano, 2 a 5 de maio. Competições esportivas: previstas para 
2 de maio pela manhã, inscrições abertas. Visita a Fuzileiros baixados ao HNMD: será às 15hs do 
dia 2, com participação de Comitiva organizada pelo Diretor de Assistência. Sugeriu que se reúna a 
Comitiva e os baixados que puderem se deslocar no Centro de Estudos do Hospital para uma 
confraternização. Solicitou ao Diretor de Comunicação providenciar exemplares do jornal para 
distribuição aos baixados. Seminário: dia 3 de maio; o curso básico sobre Planejamento Estratégico 
Organizacional está em andamento, com o apoio da DAdm, ao final teremos a minuta do PEO 
AVCFN 2022, que será debatido no seminário, em grupos de trabalho que contarão com os 
participantes do curso, com representantes das SR e demais Associados que estiverem presentes no 
seminário. Sessão Solene, dia 4 de maio, às 17hs, no CEFAN, com a presença do Comandante da 
Marinha, haverá entrega de Medalha Mérito AVCFN, homenagem a Veteranos e instituições que se 
destacaram na História da AVCFN e entrega dos prêmios dos vencedores dos concursos culturais. 
Serão distribuídos convites, a Secretaria deverá ficar atenta para a lista de confirmação de presença. 
Concursos culturais (ensaio, contos navais, poesia e fotografia): inscrições abertas, prazo dos 
ensaios estendido para 13 de abril. Solicitou ao Diretor Cultural coordenar com o CIASC (Cmt 
Junqueira) se haverá necessidade de prazo maior. Encontro de Veteranos (5MAI) será organizado 
pelo CGCFN, sendo que, como no ano passado, a distribuição de convites ficará com a AVCFN, 
com prioridade para os Associados. A Secretaria deverá se preparar para esta faina. A seguir o 1º 
Secretário Moisés Queiroz apresentou a lista dos candidatos a associados a saber: KLEBER 
FRANCO MACHADO, PAULO FREDERICO DE BRITO, PAULO MARCELO ORTIZ 
RUSSEL, GENARO OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ NUNES e LUIS ANTONIO MACHADO 
PEREIRA FRANCO, sendo todos aprovados. A seguir, o Segundo Tesoureiro Eduardo apresentou 
a prestação de contas: 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DA AVCFN 
1. DIREÇÃO NACIONAL 

CONTA MOV DA DIREÇÃO NACIONAL – 249-5 
SALDO DO MÊS ANTERIOR R$18.602,40 
RECEITAS: R$52.542,00 
DESPESAS: R$38.047,83 
DESPESAS BANCÁRIAS R$678,78 
SALDO ATUAL R$32.417,79 
 
SALDO DA POUPANÇA – FR - 250-6 
SALDO R$193,217,37 
SALDO DA POUPANÇA PAPEM – 252-2 R$3.249,13 
SALDO TOTAL R$228.884,29 
 
CONSÓRCIO 82 PARCELAS 
VALOR ATUAL DA CARTA R$226,888,25 
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN  
CONTA MOVIMENTO DA DADM 608 – 9 
SALDO DO MÊS ANTERIOR R$1.488,70 
RECEITAS R$22.794,45 
DESPESAS R$15.110,74 
SALDO DO CAIXA R$103,48 
SALDO NA CONTA R$9.275,89 
SALDO TOTAL R$9.114,34. 



A seguir o 2º Secretário JAIME QUEIROZ falou sobre o curso de Transações Imobiliárias que 
provavelmente irá acontecer na Sede da AVCFN e que irá apresentar ao Presidente maiores detalhes 
sobre a forma do Curso. A seguir, às 14h45min, o Senhor 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, Moisés Sarmento de Queiroz, Primeiro-Secretário, lavrei a presente Ata, que será 
assinada respectivamente pelo Presidente e por mim.  
 
Rio de Janeiro, RJ, em 29 de março de 2012 
 

JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY 
Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional 
 

MOISÉS SARMENTO DE QUEIROZ 
Suboficial FN-IF(RM1) 

Primeiro Secretário 
 
 


