
Ata 471, de 27 de abril de 2012 
 

REUNIÃO DA DAdm 
 

Aos vinte sete dias de abril 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 Jurídico 
Gabriel Mascarenhas Monteiro, Vice-Diretor Jurídico José Jorge Machado da Silva, Diretor de 
Esportes Fernando Lessa Gomes, Vice- Diretor de Esportes José Antonio de Oliveira, 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, Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, Diretor Social Luiz 
Carlos Costa, Diretor de Patrimônio José Pedro da Rocha, Vice-Diretor de Patrimônio Antonio 
Paulo Torres Anvers, 1º Secretário Moisés Sarmento de Queiroz, 1º Tesoureiro João Joaquim 
Barroso, 2º Tesoureiro Eduardo Luiz da Silva, Assessor Recursos Visuais Francisco Alves, 
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 cumprimentou o Diretor de Comunicação pela prontificação da edição março-abril do 
jornal O Veterano, o Diretor de Esportes pela participação do Grupo de Caminhada e Corrida na 
Corrida da Paz, o Diretor de Patrimônio pela presença da AVCFN no 5º Festival Âncora Social e o 
Diretor Social pelo evento no CADIM, acompanhando o grupo da Primeira Turma do Quadro 
Auxiliar Feminino de Praças, chefiados pela Comandante Nilcéa, o Diretor Cultural pelo Curso 
Básico de Informática no CIASC e pelos concursos culturais alusivos ao aniversário da AVCFN, e 
o Diretor de Assistência pela continuação das visitações no HNMD. Informou que as vagas para a 
Associação na viagem ao Haiti foram reduzidas para três Veteranos em virtude de vaga a bordo e 
outras tarefas como a provável extensão da viagem aos Estados Unidos. Estiveram a ponto de 
cancelar a participação da Associação, preocupados com os Veteranos embarcados no navio em um 
travessia longa, por isso serão realizadas inspeções de saúde, coordenadas pelo Batalhão Naval. 
Participou ainda que amanhã haverá a celebração de aniversariantes do quadrimestre, lembrou que 
serão coletados alimentos não perecíveis para a Creche Pequenos Grumetes. No domingo haverá a 
Corrida do Intendente, o Diretor de Esportes comentará. No dia 2 começaremos a Semana do 
Veterano, as representações das SR estão começando a chegar. Nas competições esportivas, 
previstas para o dia 2 pela manhã, tivemos inscrições apenas para futebol, cerca de 25 Veteranos, e 
aliado, seis Veteranos. Início previsto para 8h30, no CEFAN, coordenação a cargo do Comandante 
Lessa Gomes, com apoio do CEFAN. Na tarde do dia 2 haverá a confraternização com os baixados 
no HNMD, comitiva organizada pelo Diretor de Assistência, com participação de representação da 
SR Sul. Dia 3, a partir das 8h30, haverá o Seminário AVCFN 2022, para debater a minuta de PEO 
elaborada no curso de planejamento estratégico. Todos os integrantes da Diretoria estão convidados, 
tendo em vista a importância dos debates para os rumos da nossa Associação. Precisamos ativar a 
Secretaria do Seminário, o CEFAN vai apoiar com um computador. Solicitou ao Primeiro 
Secretário que organize essa equipe, para registrar as inscrições, distribuir o material individual e 
emitir os certificados de participação. No dia 4 haverá, às 8h30, a entrega de gêneros na Creche 
Pequenos Grumetes, em Niterói, com presença de comitiva organizada pelo Diretor de Assistência. 
Em seguida, às 9h, haverá na Policlínica Naval de Niterói, uma manhã musical com o Grupo 
Sassarico (idosos). À tarde, às 17h, teremos a Sessão Solene, com traje passeio completo, com a 
presença do Comandante da Marinha. Haverá entrega da Medalha Mérito AVCFN, homenagens a 
Veteranos e instituições e personalidades que apoiaram a AVCFN nos seus quarenta anos e entrega 
dos prêmios dos concursos culturais. Será feito o lançamento do Selo Personalizado e da Revista 
AVCFN 40 Anos. Precisamos de uma Comissão de Recepção, para auxiliar o Comandante Nunes 



na orientação dos agraciados sobre lugar a ocupar e procedimentos na hora de receber a 
homenagem. Solicitou ao Diretor de Comunicação que organize esta equipe, auxiliado pelos demais 
integrantes da Diretoria, bem como a equipe para distribuição da Revista, após a Sessão Solene, no 
local da confraternização (ginásio), em seguida à apresentação do coral. Solicitou ao Diretor 
Cultural que organize uma equipe para auxilia-lo na entrega das Medalhas, placas, prêmios, 
diplomas e demais homenagens. Estas equipes precisam comparecer ao treinamento que será feito 
no dia 3, a partir das 13h30, no CEFAN. No Encontro de Veteranos, no dia 5, haverá duas barracas, 
uma para o Diretor de Patrimônio montar seu estande e outra para o Primeiro Secretário montar a 
Secretaria, para distribuir o questionário de pesquisa de opinião, verificar dados dos Associados, 
receber novas propostas etc. Precisamos também de uma equipe para ficar no Portão do Bananal, a 
fim de entregar os convites para os Associados que chegarão de fora do Rio direto para o Encontro. 
Peço ao Diretor Social que organize esta equipe, com revezamento, pode contar com a viatura da 
CPO para a troca de equipes. O Diretor de Comunicação organizará a distribuição da Revista 
AVCFN aos Associados, a ser feita no Prédio do Ensino. No dia 6 haverá, para representações das 
SR, visita ao Museu do CFN e ao Espaço Cultural da Marinha, com almoço no Batalhão Naval. 
Solicitou ao Diretor cultural que coordene esse evento. A seguir, o primeiro secretário apresentou a 
relação de candidatos a novos sócios: Maria de Fátima de Oliveira, Jussara Borges de Carvalho 
Gruvisich, Marismã dos Santos Andrade, Cristina Maria dos Santos Werneck de Oliveira, Emanuel 
Arsenio da Luz, Raimundo Carlos Cordeiro Alvares, Jorge Mandacary Pimentel, Ruy Barbosa 
Cavalcanti de Amorim, Hugo Leonardo Rodrigues Soares, Antonio Manoel da Silva, Carlos Luiz da 
Silva, Josberto José de Moraes, Paulo Marcelo Ortiz Rossel, Leila Davidson, Rinaldo Matias do 
Nascimento, Dermeval da Silva Morçores e Messias Campos, todos aprovados por unanimidade. A 
seguir o Presidente falou sobre a campanha intitulada RIO MAIS LIMPO e informou que haverá 
um evento no dia 12 de maio, no Morro dos Macacos, sendo solicitado pelo Comandante-Geral a 
presença de Veteranos. Solicitou que o Diretor Social levante voluntários para participar desse 
evento. A seguir o Tesoureiro Eduardo apresentou a prestação de contas do mês de março: 

 

DIREÇÃO NACIONAL 

SALDO DO MÊS ANTERIOR R$ 32.417,79  

RECEITAS R$ 40.722,00  

DESPESAS R$ 57.089,95  

DESPESAS BANCARIAS R$ 217,60  

SALDO ATUAL R$ 15.832,24  

SALDO DA POUPANÇA FR 250 - 6 R$ 204.092,88 

SALDO DA POUPANÇA PAPEM 252 - 2 R$ 3.265,42  

SALDO TOTAL R$ 223.190,54  

CONSÓRCIO 83 PARCELAS 

VALOR ATUAL DA CARTA R$ 226.888,25 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN 

SALDO DO MÊS ANTERIOR R$ 9.114,34  

RECEITAS R$ 32.692,93  



DESPESAS R$ 20.474,89  

SALDO DO CAIXA R$ 570,39  

SALDO NA CONTA R$ 21.902,77  

SALDO TOTAL R$ 22.473,16  

 
A seguir o Diretor de Esportes falou sobre o evento mais próximo que será a corrida, do apoio de 
viatura do BtlNav e do nº de participantes, que será de 32 atletas. A seguir o Diretor de 
Comunicação informou que o jornal de março-abril já está pronto e solicitou ajuda para distribuição 
por ocasião do Encontrou no CIASC. Solicitou também para que seja levantado o endereço 
eletrônico dos associados para que seja enviado o jornal para os mesmos. A seguir o Diretor 
Cultural lembrou aos veteranos que participarão da viagem ao Haiti que no dia 02 de maio haverá 
exame médico. Solicitou também a divulgação dos textos dos vencedores dos concursos culturais, 
sendo colocado pelo Presidente que será colocado no sítio da AVCFN e no próximo jornal, 
dependendo do tamanho, havendo também a possibilidade de futuramente ser feita uma coletânea 
desses trabalhos. A seguir o Diretor Social falou sobre as aulas de ordem unida e armamento leve 
ministradas pelo mesmo no 8º DN, tendo declarado que a missão dada à Associação foi muito bem 
cumprida. Falou também do sucesso que foi o passeio à Ilha da Marambaia. Solicitou também que 
aqueles Veteranos que venham embarcar nos ônibus para o “ENCONTRÃO” em Campo Grande, 
Alcântara, Barão de Ladário, dessem o nome para o Diretor Social para o mesmo possa fazer um 
relatório sobre essa rotina, buscando otimizar esse tipo de serviço para o próximo ano. A seguir, às 
16h10min, 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 Senhor 
Presidente e por mim.  
Rio de Janeiro, RJ, em 27 de abril de 2011. 
 
 

JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY 
Contra-Almirante (FN) 
Presidente Nacional 
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Suboficial FN-IF(RM1) 
Primeiro Secretário 


