
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 473, de 28 de junho de 2012 

REUNIÃO DA DAdm 
               Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2012, às 14h, reuniu-se a Diretoria 
Administrativa da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (DAdm), em sua sede, 
na Praça Barão de Ladário S/N, Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21091-000, 
presidida pelo Contra-Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury, estando presentes: Diretor 
Cultural Renato Rangel Ferreira, Diretor Jurídico Gabriel Mascarenhas Monteiro, 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, Vice-Diretor de Assistência José de Anchieta Lourenço Bezerra, Diretor Social Luiz 
Carlos Costa, Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, 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, Assessora  
do Projeto Veterano Solidário Nilcéa Aparecida Noble Santos, Assessor de Recursos Visuais 
Francisco Alves e Assessor da Secretaria Vilso Carlos Gomes Saraiva. Abertos os trabalhos, o 
Presidente cumprimentou a todos e informou que no dia 5 de julho, às 14h30, haverá uma reunião 
com os voluntários para a Marcha dos Veteranos, prevista para 20 a 24 de agosto, para apresentação 
das informações detalhadas e confirmação de participação na coluna de marcha ou no grupo de 
apoio. Solicitou à Diretoria de Esportes o envio da relação nominal dos voluntários. Informou 
também que no dia 10 de julho será realizado, com apoio do BtlNav, o Seminário Construindo o 
Futuro, na Sede da AVCFN,  para militares que estejam próximo de passar para a Reserva ou que já 
estejam na Reserva, conforme programação já divulgada (almoço no Btl Naval). A Secretaria 
organizará a parte administrativa: recebimento de inscrições por telefone ou por e-mail, até o dia 
4JUL; credenciamento no dia 10, entrega de pastas aos participantes; preparação de certificados de 
participação para os presentes e para os palestrantes. A Diretoria de Patrimônio providenciará café, 
água, suco e biscoitos para os intervalos. A Diretoria de Comunicação fará a recepção dos 
participantes, receberá os palestrantes, providenciando brindes para os mesmos. O Assessor de 
Informática prontificará os recursos de multimídia para apoio aos palestrantes. O Assessor de 
Recursos Visuais fará o levantamento fotográfico do evento. Os demais integrantes da Diretoria 
apoiarão as atividades dos setores citados. O Presidente informou ainda que o Funcionário José 
Augusto reconsiderou o pedido de demissão. Participou também que o Veterano Neves, cujo pedido 
de reinclusão não foi aprovado na reunião anterior, por orientação do Presidente encaminhou um 
requerimento em grau de recurso, tendo sido designada uma Comissão constituída pelo Diretor de 
Comunicação, pelo Vice-Diretor Jurídico e pelo Diretor de Patrimônio para emitir parecer, após o 
que o requerimento será apreciado pela DAdm. Informou que houve em junho, a eleição para nova 
Diretoria na SR Nova Friburgo, sendo eleito os Veteranos Gonçalves, para Presidente, e Valter que 
era o Presidente, para Vice-Presidente. Que o Vice-Presidente está se recuperando de um 
procedimento médico, justificando assim sua ausência. Após, o 1º Secretário apresentou a proposta 
de associados para apreciação do Plenário: Enaldo José Alves, Fernando Vieira Fernandes, Joberth 
Cavalcante do Nascimento, Genilton Moraes de Oliveira, Cássio Tito Barbosa de Oliveira, Carlos 
Alberto Silva Castro, Sergio Magalhães, Paulo Costa e Sra. Maria da Graça de Magalhães Marques 
Garcia, sendo todos aprovados. A seguir o 2º Tesoureiro apresentou o Balancete resumido do mês 
de maio: 

BALANECETE RESUMIDO 
DIREÇÃO NACIONAL 

Saldo mês anterior 229.507,06 
Receitas 55.656,51 
Despesas 49.290,87 
Saldo que passa 235.872,70 
Conta movimento 23.601,93 



Aplicações financeiras 212.270,77 
Consórcio - parcela de 120 84 
Valor da carta de crédito 226.888,25 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
Saldo mês anterior 26.671,21 
Receitas 63.266,91 
Despesas 44.632,53 
Saldo que passa 45.305,59 
Conta movimento 43.500,89 
Caixa 1.804,70 
O Presidente informou que foi constituído um grupo de trabalho para emitir parecer sobre a 
aplicação da carta de crédito do consórcio imobiliário, indicando vantagens e desvantagens de 
várias opções, presidido pelo Vice-Presidente, no mês de julho. A seguir o Vice- Diretor de 
Comunicação informou que a distribuição da Revista AVCFN 40 Anos está acontecendo 
normalmente. A seguir o Diretor de Cultural informou que o Curso de Informática, que está 
acontecendo no CIASC, com uma previsão inicial de 27 alunos foi reduzido para dezoito alunos. A 
seguir o Vice-Diretor de Esportes informou que no dia 07 de julho acontecerá a corrida da Terceira 
Idade na Quinta da Boa Vista, informando também que esse evento não é da AVCFN, ficando a 
participação dos Associado como convidados, e que no dia 21 (sábado) acontecerá, provavelmente 
na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, competição de tiro de arma curta e longa (ar 
comprimido). A seguir o Diretor Jurídico discorreu sobre a possibilidade da Associação se tornar 
uma OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), mostrando vantagens e 
desvantagens, sendo lembrado pelo Presidente que o Vice-Presidente está realizando estudo sobre 
essa matéria; informou também sobre o andamento do estudo sobre seguro de vida para Associados, 
que está com o Capitão Machado, o qual apresentará relatório na próxima reunião da Diretoria para  
análise e debate, sendo após encaminhada para conhecimento dos Associados. A seguir o Diretor de 
Patrimônio informou que no próximo dia 07 de julho, na ARES de São Gonçalo, será realizado um 
arraial, para o qual a AVCFN foi convidada e se fará presente com quatro voluntários, sendo 
exposto naquela data um estande da AVCFN. A seguir o Diretor Social agradeceu sobre a 
prontificação da viatura que conduziu o grupo de Veteranos ao CIAMPA, onde aconteceu a 
formatura nos novos Fuzileiros Navais; informou também que será enviado convite para a 
passagem de Comando do Batalhão de Artilharia a ser realizado no dia 1º de agosto e que mais 
próximo do dia do evento o mesmo irá relacionar os voluntários; solicitou que fosse dado ênfase a 
festa do dia dos pais, dia 18 de agosto, sendo informado pelo Presidente que já está no site da 
AVCFN, informou que será gratuito para o Veterano, que para o aniversariante do quadrimestre, 
além do próprio, terá direito a dois convites, o dependente menor de dez anos também será gratuito, 
dependentes maiores de dez anos e esposa, R$25,00, e convidados em geral R$50,00. O Presidente 
lembrou que os convites deverão ser retirados na Secretaria até o dia 10 de agosto e o Associado 
que chegar depois do dia 10 de agosto será tratado como convidado; o local da festa será na Casa do 
Marinheiro do Rio de Janeiro, das 12 às 17 horas, lembrou ainda que o traje será o esporte, sendo 
vedado o uso de bermudas e camisas sem manga, e haverá sorteios de brindes. A seguir a Assessora 
do Projeto Veterano Solidário discorreu sobre as atividades solidárias no HNMD, solicitando o 
levantamento de voluntários para atuarem na Pediatria nos projetos: “Carrinho da Leitura” que 
consiste em levar livros de literatura infantil e juvenil para crianças e adolescentes internados na 
enfermaria de pediatria do HNMD, oriundos de vários Estados, em curta ou longa permanência. O 
Carrinho da Leitura percorrerá todos os quartos e leitos oferecendo sua mercadoria: o 
conhecimento. Os voluntários poderão emprestar livros e contar histórias para as crianças. 
Freqüência: semanal, pela manhã, aproximadamente quinze minutos para cada quarto. Projeto 
“Momentos de Esperança” que consiste na utilização da arte como recurso terapêutico, com o 
propósito de oferecer aos acompanhantes das crianças uma oportunidade de alívio das angústias e 
preocupações neste momento difícil. Pode ser artesanato, música-terapia, relaxamento, atividades 



manuais, etc. Freqüência: semanal ou quinzenal, pela manhã, 1h30, no Salão de Recreação do 7º 
andar. E  Projeto “Pelotão da Alegria – Médicos do Bom Humor” que consiste na criação de grupos 
de voluntários para alegrar crianças internadas, com brincadeiras, teatrinhos, músicas, histórias, 
jogos, etc. Cada Grupo visita os quartos e leitos, podendo, ainda, reunir as crianças no Salão de 
Recreação do 7º andar para uma apresentação coletiva de todos os participantes. Pode, também, 
incluir visitas às UTI (6º andar). Após, o Presidente colocou em pauta a proposta de antes do início 
das reuniões da Diretoria, fosse cantado a Canção da AVCFN, sendo votado e aprovado por ampla 
maioria, sendo determinado a Secretaria que seja providenciado antes de cada reunião a projeção 
para facilitar a leitura e memorização. A seguir o Veterano Cassiano fez uso da palavra e sugeriu 
que a cada formatura no CIAMPA, a entrega do Prêmio Liderança AVCFN fosse entregue não só 
pelo Presidente, mas que houvesse um rodízio com outros Veteranos, sugeriu também que aos 
formandos, cujos pais não se fizessem presentes, que um grupo de Veteranos pudesse promover um 
abraço e parabenizá-los, tendo em vista a falta da família; e sugeriu também uma maior participação 
da AVCFN no CIAMPA, tipo uma palestra  inaugural; finalizou sua participação sugerindo que nas 
questões que fossem levadas para decisão através de votação da Diretoria, fosse estendida a todos 
os presentes, Diretores ou não. Respondendo ao Veterano Cassiano, o Presidente Nacional 
informou que, quanto à entrega do Prêmio Liderança AVCFN é de responsabilidade do Presidente 
ou do Presidente do CDC, e que sempre se faz acompanhar por Veteranos uniformizados; quanto 
aos “fora de sede”, o Presidente informou que irá encaminhar ao CIAMPA a sugestão a qual 
dependerá da concordância da OM;   quanto à palestra, já acontece, não com um Veterano, mas com 
uma praça antiga e/ou com um oficial do Quadro Auxiliar, para mostrar ao jovem até onde o mesmo 
poderá chegar na escala hierárquica; com relação aos assuntos a serem votados, são assuntos de 
atribuição da Diretoria e entende o Presidente que deva continuar dessa maneira, há coisas que o 
Presidente decide, ouvindo a Diretoria, e os assuntos que transcendem a Diretoria são apresentados 
ao CDC e colocados para debate em Assembléia, sendo assim, aquilo que for do âmbito da 
Diretoria o Presidente continuará ouvindo a mesma, pois os Diretores são responsáveis ao serem 
eleitos, os demais podem opinar, mas, por não terem sido eleitos, por não terem tal 
responsabilidade, não poderão participar da votação. A seguir, às 15h25min, 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.  
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