
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 475, de 30 de agosto de 2012 

REUNIÃO DA DAdm 
Aos trinta dias do mês de agosto de 2012, às 15:30h, reuniu-se a Diretoria Administrativa (DAdm) 
da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, 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 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, 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, 
Primeiro Secretário Moisés Sarmento de Queiroz, Segundo ºSecretário Jaime Sarmento de 
Queiroz, Primeiro Tesoureiro João Joaquim Barroso, Segundo Tesoureiro Eduardo Luiz da Silva, 
Assessora do Projeto Veterano Solidário Nilcéa Aparecida Noble Santos, Assessor Recursos 
Visuais Francisco Alves, Assessor da Secretaria Vilso Carlos Gomes Saraiva, Assessor de 
Informática Paulo Roberto Façanha, Assessor do Projeto Veterano em Forma José Carlos 
Espíndola. Abertos os trabalhos, o Presidente cumprimentou a todos que participaram da 
preparação e condução da Festa Beneficente Pai Veterano, em especial a Diretoria Social e a 
Secretaria. Algumas pequenas discrepâncias foram registradas para aprimoramento futuro. 
Cumprimentou também aos integrantes do GT-40, que realizou a Marcha AVCFN 40 Anos para 
São Pedro da Aldeia, com percurso de 123,5 km, levando uma mensagem de cumprimentos pelo 
aniversário da Aviação Naval, sugestão do Veterano Lucena. Esse evento contou com apoio fora de 
série da Força de Fuzileiro da Esquadra, representado pela Base de Fuzileiros Navais da Ilha das 
Flores, Companhia de Polícia, a Unidade de Medicina Expedicionária da Marinha, as quais nos 
deram o devido apoio logístico para essa Marcha. A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, que 
nos acolheu, dando-nos atenção, se dedicando, se esforçando para nos tratar da melhor maneira 
possível. Esse reconhecimento já foi manifestado na área de ação, sendo também expedida 
mensagem pela Secretaria da CPO, agradeceu também o apoio do Acampamento Batista 
Fluminense, onde o GT-40 pernoitou, sendo registrado também esse agradecimento ao Gerente, Sr. 
Rubens. Informou que estão sendo selecionadas as fotografias para publicação em matéria no jornal 
da AVCFN e no NoMar Online. Finalizou parabenizando aqueles que participaram, seja 
caminhando, integrando a coluna de marcha, seja integrando a equipe de apoio. Tanto um quanto o 
outro foi fundamental para o sucesso do evento. Todos de parabéns por vencerem o sacrifício, 
sendo realizado um percurso ultrapassando os limites previstos em manual, sendo realizado uma 
média de 41 km por dia. Informou que há dois eventos previstos para o GT-40: dia 31, às 11h, 
homenagem pela ARES São Gonçalo, ônibus saindo da Sede às 10h15, uniforme camisa pólo 
vermelha ou 5.5; dia 7 de setembro, após o Desfile do Dia da Independência haverá cerimônia na 
Sede, às 11h, com descerramento de placa alusiva ao décimo desfile no RJ e à Marcha. Aproveitou 
para lembrar que este será o décimo ano com desfile da AVCFN no Dia da Independência do Brasil, 
para homenagear os pioneiros de 2003 a melhor maneira é comparecer no desfile e na cerimônia. 
Reforçou o convite para trazer mais campanhas, também. Tendo em vista a confraternização, 
informou o Presidente que é necessário fazer um levantamento de quem estará presente, tarefa que 
está com o Diretor Social. Informou também que há previsão de estandes nos dias 8 e 9 de 
setembro, no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, durante o 5º Encontro de 
Veículos Militares do Rio de Janeiro, e no dia 15, na Casa do Marinheiro, durante o 6º 
Festival Âncora Social. Solicitou aos Diretores de Comunicação e de Patrimônio que coordenem as 
ações e solicitações de viatura, se for o caso. As SR de Natal, Recife e Salvador estão organizando o 
III Encontro de Veteranos do Nordeste, previsto para o dia 22 de setembro. Veteranos interessados 
podem organizar comitiva, com despesas por conta própria, o Presidente informou que poderá fazer 
contato com o GtpFNNa para hospedagem. O Presidente informou que temos notícia de três 



Veteranos que são candidatos a Vereador no Município do Rio de Janeiro. Consultou à Diretoria se, 
não caracterizando atividade político-partidária, tão somente informativa, seria o caso de divulgar, 
por carta, aos Associados deste Município, o nome destes Veteranos, sendo votado e decidida por 
ampla maioria a não divulgação desses candidatos pela AVCFN. Participou que haverá uma viagem 
a Marataízes, no período de 8 a 10 de outubro, os interessados deverão procurar o Diretor Social – 
mais detalhes serão informados oportunamente. Informou também o Presidente que no dia 08 ou dia 
10, representação da AVCFN irá passar em Cachoeira de Itapemirim no Tiro de Guerra que havia 
convidado a Associação para um evento no mês de março deste ano, não sendo possível tendo em 
vista as atividades naquele mês. A AVCFN recebeu a doação de um quadro, pintado pelo Veterano 
José Póvoas Neto, o qual será afixado na Sede e o Veterano será homenageado oportunamente. Em 
23 de outubro teremos a Assembléia Geral Ordinária, para apresentação de Relatório de Atividades 
e para Prestação de Contas do Exercício Fiscal 2011-2012. Solicitou que cada Diretoria encaminhe 
para o Presidente, com cópia para o Vice-Presidente, até o dia 6 de setembro, as principais 
atividades realizadas, para que possamos elaborar o Relatório, que será encaminhado ao CDC para 
apreciação antes da AGO. A seguir foi a apreciada da minuta do Plano Estratégico Organizacional 
AVCFN-2022, elaborado por GT chefiado pelo Vice-Presidente. O Presidente divulgou uma 
proposta de modificação da Missão da AVCFN, quanto aos demais pontos nada tem a acrescentar. 
Sendo votado e aprovado por unanimidade o seguinte texto para Missão: “Congregar Fuzileiros 
Navais, demais militares e mesmo civis, a fim de cultivar o Espírito de Corpo e as Tradições 
Navais, acompanhar o estado da arte da Marinha e em situações especiais atender demandas 
da sociedade, mantendo sempre o vínculo com a Marinha do Brasil”. A seguir foram 
apresentadas alternativas para destinação dos recursos do Consórcio de Imóvel da CEF, que 
futuramente será decidido em Assembléia, conforme as opções estudadas e divulgadas 
anteriormente, a saber: sala(s) no Centro do Rio de Janeiro, casa/terreno em bairro do subúrbio do 
Rio de Janeiro, ou sítio em Município nos arredores do Rio de Janeiro. Além disso, há a 
possibilidade de reverter o valor da carta de crédito para a poupança. Após intenso debate foi 
votado e decidido por maioria que o valor da carta de crédito deverá ser revertido para a poupança 
da AVCFN, sendo colocado ainda em destaque pelo veterano Rocha que esse valor só poderá ser 
aplicado futuramente na aquisição de imóvel para sede da AVCFN. A seguir o Vice-Presidente 
abordou a importância de aumentarmos a arrecadação e a melhor maneira para isso é aumentando o 
número de associados. A seguir o Primeiro Secretário apresentou relação com 22 nomes para se 
associar, a saber: Ambrósio Barros Dantas, José André Pinheiro dos Santos, Francisco José 
Azevedo dos Santos, Armando Fernandes de Oliveira, Valério da Silva Bandeira, Abimael da 
Conceição, Ednaldo da Silva Barbosa, Edmilson Pereira dos Santos, Herivaldo da Silva Viana, 
Otávio Barbosa da Silva Filho, Jorge dos Santos Arruda, Ernani Bandeira dos Santos, Ivete Pereira 
Cardoso, Jorge Leite, Robson Dias Reis, Maria das Graças Gabriel Rosa, Regina Célia da Silva 
Jacinto, Cláudio Teixeira da Silva, Ronaldo Viegas da Silva, Maurício da Silva Cavalcante, Paulo 
César Gomes da Costa, Robson Berdeville Barbosa, Ricardo Pereira Azevedo e Admilson Gomes 
de Oliveira, sendo todos aprovados por unanimidade. A seguir o Segundo Tesoureiro apresentou a 
planilha com o BALANCETE RESUMIDO - JULHO 2012: 
DIREÇÃO NACIONAL 
Saldo mês anterior 238,554.16 
Receitas 56,704.25 
Despesas 41,678.97 
Saldo que passa 253,579.44 
Conta movimento 32,834.44 
Aplicações financeiras 220,745.00 
 
Consórcio - parc de 120 87 
Valor da carta de crédito 253,192.79 



DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
Saldo mês anterior 27,703.25 
Receitas 28,913.14 
Despesas 23,064.90 
Saldo que passa 33,551.49 
Conta movimento 31,582.96 
Caixa 1,968.53 
 
Apresentou também o quadro de Receitas e despesas da FESTA PAI VETERANO: 
Custo da Festa 
Bufê (*) 41,970.00 
Banheiro 1,700.00 
Bolo 800.00 
Pulseiras 200.00 
Total 44,670.00 
(*) Inclui churrasco, flores e mesas extras 
Receitas 
Patrocínio 2,000.00 
Desconto 650.00 
Convites 14,100.00 
Total 16,750.00 
Custo AVCFN 27,920.00 
A seguir o Diretor Social Costa solicitou aos Veteranos que forem desfilar no Sete de Setembro que 
o procurem para agendar vaga de estacionamento no Charlie 5. Aos Veteranos que forem participar 
do Evento em Marataízes, de 08 a 10, também deverão procurá-lo para montar relação. A seguir a 
Comandante Nilcéa solicitou a presença de Veteranos no Projeto Veterano Solidário, tendo em vista 
a sua importante participação. O Diretor de Patrimônio solicitou aos companheiros que colaborem 
na montagem das barracas durante a execução dos eventos programados. A seguir, às 16h55min, 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 30 de agosto de 2012 
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Suboficial FN-IF(RM1) 

Primeiro-Secretário 


