
ATA 497, da DAdm – 23JUL2014  

Aos vinte e três dias do mês de julho de 2014, 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, presentes: Vice-Presidente Edison da Silva Nunes Filho, 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 Paulo Roberto Façanha, Segundo 
Tesoureiro Eduardo Luiz da Silva. Abertos os trabalhos, o Presidente informando que no dia 30JUN 
participou, junto com o Cmt Renato (Diretor Cultural), de uma reunião com o ComGerCFN e o Alte 
Loureiro, Comandante do CIASC, para uma avaliação dos eventos Sessão Solene e Encontro de Veteranos, 
bem como para definir orientações para o próximo ano. Foram debatidos comentários e sugestões do 
Gabinete, do CIASC e da AVCFN, conforme nota disponível no Quadro de Avisos do site da AVCFN. 
Segue um resumo: os eventos, de acordo com os comentários e consultas feitas, foram muito elogiados; o 
Escritório de Transportes facilitou muito a organização dos meios; tendo em vista a redução de patrocínios – 
o que deve ocorrer também no ano que vem, parte da despesa foi bancada pelas OM do CFN da Área Rio.  
- Com relação a 2015, ficou acertado o seguinte: 
- distribuição de três convites para cada Veterano, destinado ao próprio e dois dependentes; se necessário, 
mais convites poderão ser fornecidos, mas destinado apenas a dependentes; por interesse institucional, outras 
pessoas poderão ser convidadas, a critério do CGCFN, mediante proposta apresentada com antecedência, 
informando na Secretaria da AVCFN os dados da pessoa (nome, identidade, endereço, telefone) e o motivo 
para o convite; os convites serão nominais; 
- será reduzido o tempo de formatura, o Veterano, após verificar seu local na formatura, poderá assistir a 
apresentação da Banda Marcial aproveitando as sombras próximas e locais com melhor visibilidade; 
- haverá melhor distribuição dos banheiros químicos e cuidados com privacidade (banheiros femininos); 
- será planejada uma área de concentração para turmas de determinado ano (provavelmente quem estiver 
completando cinqüenta anos de ingresso na MB) para homenagem especial; 
- será mantido o traje passeio completo na Sessão Solene, tendo em vista a entrega de medalhas, mas os 
Veteranos poderão comparecer com a camisa pólo vermelha (uniforme da AVCFN); 
Em seguida passou a falar sobre o  planejamento para 2015 e alertou sobre as seguintes datas: 15MAI , 
Sessão Solene  no CIASC e  16MAI 41º Encontro de Veteranos do CFN. Participou que esteve em Natal e 
Recife, entre 7 e 11JUL, em viagem a serviço, e aproveitou para fazer a entrega dos diplomas aos agraciados 
daquelas cidades que não puderam participar da Sessão Solene do dia 16MAI. Aproveitou  para conhecer o 
local que a CPPE cedeu para a SR Recife. Dando continuidade a reunião, comunicou também, que tivemos 
comitiva representando a Associação na casa da FEB dia 17JUL e, infelizmente, representações em 
desembarques de Veteranos. Aproveitou para informar que no final do mês viajará ao Sul, parte a serviço e 
parte em caráter particular e que estará em Florianópolis, onde fará uma apresentação para Fuzileiros 
radicados naquela cidade. Em relação a Festa Pai Veterano perguntou  para a assembleia como poderia ser a 
participação da Srtª Mariana na Festa Beneficente Pai Veterano e como sugestão foi apresentada a 
possibilidade da mesma executar alguma música em homenagem aos pais. Pediu voluntários que 
representem a AVCFN nas reuniões para o Desfile 7set: 6AGO 14h; 29ago, 9h30; CML 8º andar. Em 
seguida participou que dois encartes estão sendo distribuídos com o jornal, um sobre a Festa Beneficente Pai 
Veterano, prevista para 30AGO, e outro com informações diversas, ambos disponíveis também no site. 
Passou a orientar os Veteranos presentes para os próximos eventos: 23-24AGO: Ultramaratona;  22OUT: 
Assembleia Geral Ordinária e  exercício em Formosa com data a ser determinada. a palavra ao Primeiro 
Secretário que apresentou as propostas de novos Associados: Edison de Oliveira, Wendell Santos Luiz, 
Maria Vargas dos Santos, Claúdio Carvalho de Souza, Francisco de Assis Melo de Paula, Emanoel 
Francisco Duarte, Carlos Emídio Borges dos Santos, Adair Rico da Rosa, José Jair Gonçalves, Hélio Souza 
Fuques, Fernando Paulo de Lima Ribeiro, Jorge Tomé Araújo da Silva, Volézio Gonçalves, Roberto da Silva 
Soares, Genefrides de Matos Dias, Prêntice Mendonça de Morais, Antônio dos Santos Serdoura, Loelce 
Teixeira Locatelli, Joal Maldonado Ramires, Pedro Jurelmi Lemes, Miguel Fábio Teixeira da Silva, 
Francisco Alves, Luiz Ozório Rodrigues Gedel e Neil Armastrong Acioli. Em seguida o Segundo- 
Tesoureiroa passou a apresentar o balancete e informou que na poupança PAPEM estão incluídos R$ 
7.800,00 relativos às doações para o SG Fiorini. 
 
 



Direção Nacional Diretoria Administrativa 
Saldo mês anterior 309.289,43 Saldo mês anterior 14.768,03 
Receitas 72.741,16 Receitas 26.105,44 
Despesas 47.463,09 Despesas 17.577,97 
Saldo que passa 334.567,50 Saldo que passa 23.295,50 
Conta movimento 17.961,21 Conta movimento 22.646,98 
Aplicações financeiras 316.606,29 Caixa 648,52 
Consórcio – parcelas de 120 110   
Valor da carta de crédito 253.192,79   

 
A seguir, às 15h40min, 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, Primeiro 
Secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada respectivamente pelo Senhor Presidente e por mim. Rio 
de Janeiro, RJ, em 23 de julho de 2014.  
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