
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 
Ata Nº 476, de 27 de setembro de 2012 

REUNIÃO DA DAdm 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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, contou 
com os seguintes integrantes da DAdm, além de vários Associados: Vice-Presidente Edison da 
Silva Nunes Filho, 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, Diretor de Patrimônio José 
Pedro da Rocha, Primeiro Secretário Moisés Sarmento de Queiroz, Segundo Secretário 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 
para Recursos Visuais Francisco Alves, Assessor da Secretaria Vilso Carlos Gomes Saraiva e 
Assessor do Projeto Veterano em Forma José Carlos Espíndola. Abertos os trabalhos, o Presidente 
registrou a presença do Assessor da Presidência da Liga da Defesa Nacional, Senhor João Carlos 
Morterá Rodrigues, e após, cumprimentou a todos que participaram do desfile no Dia da 
Independência, informando o número recorde de presenças, bem como do Encontro de Veículos 
Militares no Monumento aos Mortos na 2ªGM, do Torneio de Tiro Independência, do Festival 
Âncora Social na Casa do Marinheiro e do Encontro de Automóveis Antigos na Ilha das Flores. 
Informou que está em andamento o seminário Preparando para a Reserva, organizado pelo SASM e 
a AVCFN foi convidada para participar no dia 28 de setembro pela manhã. Solicitou que seja 
organizado estande. O Presidente estará presente para fazer uma apresentação sobre a AVCFN. 
Solicitou a presença de quem puder comparecer, para divulgar a AVCFN, uniforme camisa pólo 
vermelha. Informou que no dia 30 de setembro (domingo) a AVCFN participará da Corrida do 
CFN, juntamente com a Secretaria da CPO, contando com Ponto de Apoio montado pelo Batalhão 
Paissandu e transporte do BtlNav, com saída do ônibus da Praça Barão de Ladário às 8h e 
concentração no Aterro às 8h45, largada às 9h20. Informou que haverá um evento em Marataízes 
entre 8 e 11 de outubro, com largada prevista para 14h, hospedagem na Área de Apoio Adm com a 
seguinte programação: dia 8, segunda feira, viagem para Marataízes, saindo da Praça Barão de 
Ladário e passando pela Ilha das Flores; dia 9, pela manhã, em horário a ser definido, visita ao Tiro 
de Guerra de Cachoeiro do Itapemirim; à tarde, às 17h30, cerimônia na Praça Marinha do Brasil, 
uniforme camisa pólo vermelha e calça bege; às 20h30, confraternização na Sede da SOAMAR; dia 
10, pela manhã, uniforme camuflado, demonstrações e apresentações relativas ao adestramento do 
17º Contingente Haiti e inauguração de Pista de Trafegabilidade para VtrBld e VtrAnf; dia 11, pela 
manhã, viagem de retorno para o Rio de Janeiro, passando pela Ilha das Flores. Informou também 
que a AGO de 2012, prevista para o dia 23 de outubro, será realizada em duas etapas. Primeira 
etapa, às 16h, assuntos administrativos e algumas homenagens: relatórios de atividades e prestação 
de contas 2011–2012; proposta de orçamento para 2012-2013; PEO AVCFN2022; entrega do 
prêmio do concurso cultural ao Veterano Brício e do Diploma de Amigo do Veterano à Diretora da 
CMN e ao Gerente da ARES São Gonçalo; descerramento do quadro doado pelo Veterano Póvoas e 
agradecimento ao mesmo. Intervalo, com desocupação do auditório, ficando quarenta lugares para 
os convidados. Segunda etapa, às 18h, na forma de Sessão Solene (traje: Passeio Completo): 
homenagem pelo Centenário de Nascimento do VAlte(FN) Edmundo Drummond Bittencourt; 
entrega da Medalha Mérito AVCFN à Sra. Vera Lúcia Pacheco de Araújo e ao Veterano Wilson 
Marques de Souza; entrega da placa AVCFN 40 Anos ao Alte Ponte. Os documentos que serão 
encaminhados para o CDC e posteriormente apreciados na AGO, já distribuídos para verificação 
pelos integrantes da DAdm, serão agora apreciados: Relatório de Atividades 2011–2012; Relatório 
de Prestação de Contas 2011–2012 da AVCFN Nível Geral; Relatório de Prestação de Contas 
2011–2012 da DAdm; Proposta de Orçamento 2012-2013 AVCFN Nível Geral; Proposta de 



Orçamento 2012–2013 DAdm. Informou que está em andamento contato com Veteranos residentes 
no Mato Grosso do Sul para que tenhamos uma Seção Regional em Ladário e que o mesmo 
procedimento será feito Fortaleza. Informou ainda que foi proposto pelo Almirante Fernando que 
fosse realizado no próximo ano um evento no Sul por ocasião da Semana Farroupilha, que tem o 
seu ápice no dia 20 de setembro, data magna do Rio Grande do Sul. Informou que recebeu o relato 
de uma ocorrência em Angra dos Reis, durante o Projeto Lembrando, organizado pelo CPesFN, e 
que o Vice-Presidente vai proceder as averiguações pertinentes e, se for o caso, enquadramento de 
Associado no Estatuto da AVCFN, conforme previsto no Regimento Interno, ressaltando a 
importância de observarmos a boa educação, hierarquia e disciplina, independentemente de 
estarmos ou não na reserva. Informou ainda o Presidente que participou do III Encontro dos 
Fuzileiros Navais do Nordeste, realizado este ano em Natal (RN). A seguir o Vice-Presidente 
lembrou a todos que esse impulso a SR Natal teve início com o Comandante Canindé quando ele 
solicitou adiantamento de verbas para conduzir as reformas para que hoje nós tenhamos nossa sede 
em Natal, sendo reforçado pelas palavras do Presidente que toda essa evolução se deve também ao 
apoio que a MB tem prestado a AVCFN.  A seguir, o Primeiro Secretário, apresentou a relação com 
27 propostas para associados: João Luiz de Souza, Castro Carlos Couto, Jorge Luiz da Fonseca de 
Souza, José Augusto dos Anjos Liziero, Pedro Jorge Pires Pereira, Odilon Gomes Nery, Marcelo 
Patrão da Silva, José Francisco Oliveira Carneiro, Paulo Carvalho de Oliveira, Ricardo Silvério, 
Antonio Lourenço Machado, Josué da Silva, Natan Ferreira de Souza, Sandra Helena de Oliveira, 
Ricardo de Carvalho Borges, Alvaro Dantas Braga, Jorge Vicente de Paula, Flávio Alves Caldeiro, 
Marco Antonio de Lima Araújo, Natan Nobrega C. C. Fonseca, Isaias Lopes, José Manoel de 
Oliveira, Raimundo Nonato J. Sampaio, José Eurídio de Sousa, Ronaldo Turra Soares Brasil, 
Valdomiro Lourenço da Silva e Marcia Martins Pereira de Paula, sendo todas aprovadas por 
unanimidade. A seguir, o Segundo Tesoureiro apresentou o balancete resumido de agosto: 

BALANCETE RESUMIDO 
AGOSTO  
DIREÇÃO NACIONAL  
Saldo mês anterior 253.579,44 
Receitas 42.700,61 
Despesas 47.477,43 
Saldo que passa 248.802,62 
Conta movimento 22.403,57 
Aplicações financeiras 226.399,05 
  
Consórcio - parcelas de 120 88 
Valor da carta de crédito 253.192,79 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
Saldo mês anterior 33.551,49 
Receitas 36.227,07 
Despesas 55.136,92 
Saldo que passa 14.641,64 
Conta movimento 14.365,71 
Caixa 275,93 

A seguir, o Diretor de Comunicação informou que o Jornal O Veterano será distribuído 
normalmente. A seguir, o Diretor Social informou que a ARES de São Gonçalo irá realizar uma 
festa para as Crianças no dia 13 de outubro e haverá uma barraca para a AVCFN. Informou que a 



entrada será mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível. A seguir, o Diretor de Assistência 
informou que as visitas ao HNMD têm ocorrido normalmente. Prosseguindo, o Diretor de 
Patrimônio solicitou que para o evento do dia 28 fossem apresentados dois voluntários. A seguir, a 
Assessora do Projeto Veterano Solidário solicitou a participação de mais voluntários. Finalizando, o 
Presidente discorreu sobre a Festa Beneficente de Fim de Ano e Aniversariantes de Setembro a 
Dezembro, que acontecerá na Casa do Marinheiro, dia 1º de dezembro, das 12 às 17horas, sendo 
que o almoço se encerrará às 15 horas. Os convites poderão ser retirados na Secretaria, com 
convites gratuitos até 16 de novembro para: Associados da Área Rio em dia com as mensalidades; 
dois dependentes de Associados da Área Rio aniversariantes, exclusivos para cônjuge ou filho (a) 
até 18 anos que estejam registrados na AVCFN; crianças até cinco anos, desde que não ocupe 
cadeira, caso ocupe cadeira, R$30,00. Demais convites: Dependente de Associado da Área Rio 
(cônjuge e filhos até 18 anos): R$30,00; convidados em geral, não dependentes de Associados, a 
partir de treze anos: R$60,00; Crianças em geral, não dependente de Associados, entre 6 e 12 anos: 
R$30,00; Associados, mesmo aniversariantes e dependentes, a partir de 19 de novembro: R$60,00; 
Associados e dependentes das SR: R$60,00. O Presidente informou ainda que a retirada dos 
convites será até 23 de novembro ou quando alcançar 1.200 convidados. Os convites serão 
nominais, com identificação na entrada do salão e só participarão do sorteio os presentes que 
contribuírem com 1 kg de alimento não perecível. As mesas serão numeradas com 4, 6 ou 8 lugares, 
havendo acréscimo de R$10,00 para mesas de 6 ou 8 lugares; o Associado escolherá a mesa no 
momento da retirada do convite; lugares vagos serão completados segundo escolha da Secretaria. 
No estacionamento interno na CMN haverá vagas para os 180 primeiros Associados a retirar o 
convite na Secretaria, sendo para cada Associado apenas um cartão de estacionamento para vaga 
interna. A seguir, às 15h30min, 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 setembro de 2012 
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