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Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2012, às 14h, reuniu-se a Diretoria Administrativa da 
Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (DAdm), em sua Sede Nacional, na Ilha 
das Cobras, RJ. Presidida pelo Presidente Nacional Contra-Almirante (FN) José Henrique Salvi 
Elkfury  e com a presença do Vice-Presidente CMG (FN-RM1) Edison da Silva Nunes Filho, 
Diretor de Esportes Fernando Lessa Gomes, Vice-Diretor de Esportes José Antonio de Oliveira,  
Vice-Diretor Jurídico José Jorge Machado da Silva, Vice-Diretor de Comunicação Lucio 
Fernandes de Lucena, Diretor de Assistência Ulisses Vilela de Lima, Vice-Diretor de Assistência  
José de Anchieta Lourenço Bezerra, Diretor de Patrimônio José Pedro da Rocha, Vice-Diretor de 
Patrimônio Antonio Paulo Torres Anvers, Diretor Social Luiz Carlos  Costa, Vice-Diretor Social 
Pedro Ribeiro de Souza, Primeiro Tesoureiro João Joaquim Barroso, Segundo Tesoureiro 
Eduardo Luiz da Silva, Assessor Recursos Visuais Francisco Alves, Assessor de Informática  
Paulo Roberto Façanha, bem como de Conselheiros e Associados. Abertos os trabalhos, o 
Presidente Nacional cumprimentou os presentes e com muito orgulho participou a todos que a 
AVCFN foi agraciada com a Medalha Mérito Tamandaré, conforme a Portaria 523/MB, do 
Comandante da Marinha. Trata-se de reconhecimento, por parte da nossa Marinha, do profícuo 
trabalho realizado pela AVCFN, nos seus quarenta anos de brilhante singradura, voltado para os 
Fuzileiros de Sempre, para o CFN, para a MB e para o Brasil. Este trabalho é o resultado da 
contribuição de cada Veterano. Informou, ainda, que a Medalha será entregue em Brasília no dia 
13DEZ2012. Em seguida passou a tratar da Festa Beneficente de Fim de Ano 2012, prevista para 
01DEZ, com a presença estimada de setecentas pessoas, incluindo a Tripulação da Secretaria da 
CPO. Submeteu à apreciação da Diretoria a proposta de outras instituições participarem da doação 
de alimentos. As solicitações foram feitas pela Sociedade São Vicente de Paulo, católica, de Niterói, 
para famílias carentes; Lar Samaritano, evangélica, São Gonçalo, abrigo para idosos; Orfanato 
Santo Antonio, católica, Niterói, para meninas.  Depois de apreciada a proposta foi aprovada  por 
unanimidade. Esclareceu que tendo em vista a experiência de edições anteriores, haverá uma 
Comissão de Festa, presidida pelo Cmt Nunes e que a organização desta Comissão será feita logo 
após a reunião da DAdm. Participou a todos que a Campanha da Tonelada, conforme sugerida pelo 
Diretor de Patrimônio, visando alcançar a marca de uma tonelada de alimentos para doação, já está 
em andamento. A ideia é arrecadar uma quantia em espécie para aquisição de alimentos, que serão 
somados à coleta feita na Festa de Fim de Ano. No dia 19NOV, antecipando esta arrecadação, 
foram entregues duzentos quilos de alimentos à APAE de Marataízes. Estes alimentos, no valor de 
R$ 871,12, foram adquiridos no comércio daquele Município. Assim, a quantia a ser arrecadada 
servirá para cobrir este pagamento. Se ultrapassar, serão adquiridos mais alimentos. No dia da Festa 
haverá venda de vale-alimento, no valor de R$ 2,00, para os participantes que tenham esquecido de 
levar sua contribuição. Assim poderão participar do sorteio. Esta faina será organizada pela 
Diretoria de Patrimônio. Propôs a realização de uma AGE em 28 de fevereiro de 2013, para tratar 
de alguns assuntos importantes que devem ser submetidos à apreciação dos Associados, reunidos 
em AGE, prevista no inciso I do art. 31 do Estatuto, com a seguinte agenda: PEO-AVCFN, já 
apreciado pela DAdm e pelo CDC; Consórcio da CEF para aquisição de imóvel, também já 
apreciado pela DAdm e pelo CDC; certificação da AVCFN como OSCIP; seguro contra acidentes; 
e aumento das mensalidades.  Solicitou a este Secretário que os documentos pertinentes fossem 
colocados no site, em um link específico AGE-2013. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
Passou a apresentar os assuntos ainda não debatidos pela DAdm, submetendo-os à apreciação dos 
membros da DAdm. Organizações da Sociedade Civil com Interesse Público (OSCIP) são 
instituições sem fins lucrativos que, cumprindo certos requisitos, podem obter certificado emitido 
pelo Ministério da Justiça e, assim, ficar em condições de celebrar parcerias com o poder público 
para prestação de serviços. Para que a AVCFN receba a certificação de OSCIP precisará fazer 



algumas alterações no seu Estatuto. Tem como vantagem a possibilidade de mais uma fonte de 
receita. Por outro lado, as alterações necessárias a preencher os requisitos para obter a certificação 
modificarão o relacionamento que hoje temos com a Marinha, em especial com o CFN. O parecer 
emitido pela Diretoria Jurídica é contrário à modificação na AVCFN. Assim, proponho que seja 
seguido o parecer da Diretoria Jurídica, ou seja, não alterar a situação jurídica da AVCFN visando 
se tornar OSCIP. Depois de apreciada a proposta foi aprovada  por unanimidade. Seguro contra 
acidentes. Como todos sabem, a participação dos Associados nas atividades da AVCFN é sempre de 
forma voluntária, nenhum Associado é obrigado a participar de qualquer evento. Os Associados que 
são da Marinha ou de outra Força possuem a devida cobertura caso aconteça algum tipo de 
imprevisto, como um acidente durante uma viagem. Para os demais Associados, dependerá da 
situação de cada um, se possui ou não algum tipo de seguro ou outra cobertura para que ele ou seus 
familiares possam enfrentar tal situação. Assim, foi estudada a possibilidade de contratação de 
seguro pela AVCFN, conforme as opções a seguir discriminadas. Vale ressaltar que o seguro 
(opções A e B) será válido para acidente em qualquer circunstância, não será apenas para quando o 
Associado estiver participando de atividade da AVCFN, ou seja, se ocorrer um acidente com o 
associado estando em casa ele também estará coberto pelo seguro. 
A – Contratação de seguro em grupo, pela AVCFN, para todos Associados. Em caso de morte ou 

invalidez decorrente de acidente, benefício de R$ 15.000,00. Custo mensal de R$ 3,00.  
B – Contratação de seguro, pela AVCFN, para Associados voluntários que tenham no máximo 65 

anos no ato da assinatura do contrato. É preciso um efetivo mínimo de cinquenta Associados. 
Custo mensal de R$ 6,00, para os Associados participantes. 

C – Contratação de seguro, pela AVCFN, para cada evento, custeado pelos Associados que 
participarem do evento. 

D – Facilitar a empresa seguradora acesso aos Associados, individualmente, para oferecer seus 
produtos, que poderão ser adquiridos particularmente pelos Associados.  

Estas opções, com a recomendação da DAdm, serão apreciadas pelo CDC e pela AGE em fevereiro 
de 2013. Assim, após ouvir a Diretoria Jurídica, proponho que seja aprovada por esta Diretoria a 
opção A, contratação de seguro em grupo, pela AVCFN, para todos Associados. Depois de 
apreciada a opção A foi aprovada por maioria (9 votos). Aumento de mensalidade. Conforme o 
Estatuto, a mensalidade é no máximo1/20 (um vinte avos) do soldo de Soldado Fuzileiro Naval, ou 
seja, R$ 48,15 considerando o soldo em vigor hoje. Este limite, a partir de março de 2013, passará 
para R$ 52,65. O valor atual da mensalidade é de R$ 18,00, bem abaixo do limite previsto no 
Estatuto. Assim proponho que, a partir de abril de 2013, após o aumento de vencimentos dos 
militares, haja um aumento também na nossa mensalidade. Aplicando exatamente o índice de 
aumento previsto para os militares, a nova mensalidade seria R$ 19,68, um número quebrado. O 
Veterano Cassiano sugeriu aumentar o valor da mensalidade para R$ 21,00. Portanto, proponho três 
alternativas: o valor de R$ 20,00, o valor de R$ 21,00 (este aumento permitirá, também, cobrir o 
custo da aquisição do seguro, aprovado anteriormente) ou não aumentar o valor da contribuição. A 
proposta de aumentar para R$ 21,00 foi aprovada por maioria (11 votos). Esta proposta será 
encaminhada ao CDC e será apreciada pela AGE em fevereiro de 2013. Apresentou uma proposta 
de Calendário de Atividades para 2013. A Sessão Solene alusiva ao 41º Aniversário da AVCFN 
está prevista para o dia 3MAI, sexta-feira, no CEFAN, e o Encontro de Veteranos do CFN para o 
dia 4MAI, sábado, no CIASC. Uma alternativa seria realizar a Sessão Solene no próprio sábado, no 
auditório do CIASC, antes de iniciar o Encontro de Veteranos. Quem estiver de acordo com a 
proposta original fique como está. Proposta aprovada por maioria. Em seguida informou que 
recebeu sugestões para a carteira de Associado e que as ideias serão consolidadas e apreciadas 
oportunamente. Dando prosseguimento, participou que o fechamento da edição OUT-DEZ do jornal 
O Veterano deverá ocorrer até o dia 7 de dezembro, para as matérias em geral, mas será completado 
com matéria sobre o Dia do Marinheiro, tendo em vista a concessão da Medalha Mérito Tamandaré 
para a AVCFN, para que a diagramação/impressão e a distribuição ocorram antes do Natal, 
contendo encarte sobre a AGE de FEV2013. Assim todos Associados poderão tomar conhecimento 



dos tópicos que serão abordados naquela AGE. Informou que será colocado no site e em quadro de 
avisos uma relação por antiguidade dos Suboficiais que mais freqüentam as atividades da AVCFN, 
para esclarecer dúvidas existentes por ocasião de definição de mais antigo de Comitivas. Comentou 
que estão em andamento ações visando criação de Seção Regional em Marataízes, Angra dos Reis e 
Manaus, além de Ladário, e que para Fortaleza foi adiado, tendo em vista que o veterano que havia 
se voluntariado para coordenar as ações iniciais não ficará mais naquela cidade. O Presidente 
passou a palavra para o Vice-Presidente que fez considerações sobre a importância da criação da 
comissão de festas o que proporcionará realizar festas com melhor organização e qualidade e que na 
verdade, a responsabilidade de colaborar na realização dos eventos é de cada Associado e não 
somente da comissão a ser criada, aproveitando a oportunidade, convidou os presentes a participar e 
exercer o espírito de corpo. A seguir o Secretário apresentou 48 fichas de inscrição para novos 
associados: Jonas Paulo da Silva Filho, Salvino Santos da Silva, Naldo Motta Neris, Mariano Costa 
Gouveia, José Alves de Carvalho, Marcos Elias Azevedo dos Santos, Nilton de Assis, Edilson 
Bandeira Eite, Maria de Nazaré Almeida de Oliveira, Ordovaldo Moreira da Silva, José Renato 
Vidal de Lima, José Neilde da Silva, Joelma da Elizeu Fernandes E. de Araujo, Leandro Lichote 
Alves, Afonildo Matias da Silva, José Barbosa do Nascimento, Luiz Carlos Pereira Leite, Estevão 
da Silva Guimarães, Paulo Cesar Germano Silva, José Cesarino das Chagas, Roberto Chaves de 
Almeida, Ademilton Felix do Nascimento, Meemias Marques Vianna, Marcelo Domingos Pascoal 
Gomes, Regina Coeli Cabral da Costa, Paulo Pinheiro Medeiros, Armando Batista dos Santos, 
Paulo Cesar Ribeiro de Abreu, Ivan Freire da Rocha, André Henrique Domingos Gonçalves, Odilon 
da Silva Gomes, Waldir França de Alcântara, Augusto Silvio Symphonio de Oliveira, José Farias de 
Albuquerque, Roberto Mauro Camara Rocha, Sérgio Piologro da Hora, Emilio Luis Mallet 
Pinheiro, Jorge Ricardo Santos da Luz, Hamilton Arnaldo Pinto, Diogo Pedro Pinto, Ilvan José da 
Silva, Mauro Sergio Pinheiro Rocha, Ronaldo Ferreira Barbosa, Salim Barcellos Izar, Jurandyr 
Pereira da Silva Junior, Mauricio Orsi Câmara, Benedito Aparecido Cardoso e Batany Matheus 
Motta, sendo todas aprovadas por unanimidade. Em seguida o Segundo-Tesoureiro apresentou o 
balancete do mês de outubro de 2012. O Diretor Social comunicou que haverá uma cerimônia dia 
12 de dezembro alusiva ao Dia do Marinheiro a ser realizada às 10h no Batalhão Naval e que os 
voluntários deverão estar prontos às 08h30 na Sede Nacional, no uniforme gorro bege CFN, camisa 
pólo vermelha, camiseta branca, calça bege, cinto bege, meia preta e sapato preto.  O Diretor de 
Esporte apresentou o troféu de participação da AVCFN na Corrida do CFN. A seguir, às 15h50min, 
o 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, Paulo Roberto Façanha, Assessor de Informática, 
lavrei a presente Ata, que será assinada respectivamente pelo Senhor Presidente e por mim. Rio de 
Janeiro, RJ, em 27 de novembro de 2012. 
 

DIREÇÃO NACIONAL   DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
Saldo mês anterior  250.709,65  Saldo mês anterior  15.152,61 
Receitas  51.802,19  Receitas  25.986,95 
Despesas  37.352,12  Despesas  28.091,76 
Saldo que passa  265.159,72  Saldo que passa  13.047,80 
Conta movimento  30.227,22  Conta movimento 12.958,26 
Aplicações financeiras  234.932,50  Caixa 89,54 
Consórcio - parcelas de 120 90    
Valor da carta de crédito  253.192,79    
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