
 
ATA 509, da DAdm – 28JUL2015. 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2015, 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 Assistência Ulisses Vilela de Lima, Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, 
Segundo Secretário Paulo Vicente da Silva, Vice-Diretor de Esporte José Antonio de Oliveira e o 
Segundo-Tesoureiro Eduardo Luiz da Silva. Abertos os trabalhos, o Presidente iniciou a reunião 
cumprimentando os Veteranos que participaram dos últimos eventos, destacando a visita ao NAe 
São Paulo, onde foram muito bem recepcionados, principalmente pelo filho do Veterano Manoel 
que faz parte da Tripulação daquela belonave. Destacou a realização do encontro de Veteranos 
residentes no Ceará, ocorrido em 8 de agosto, na EAMCE, em Fortaleza. Identificou a presença de 
cerca de trinta Veteranos que concordaram e aceitaram o desafio de criar a SR Fortaleza, para os 
Veteranos residentes no Ceará. Informou ainda que na próxima sexta feira estarão fazendo uma 
reunião preparatória, convocando a Assembléia Regional Ordinária para o próximo 3 de outubro, 
cujo evento será publicado em edital. O Presidente já confirmou participação, sem ônus para 
AVCFN e para Marinha. Argumentou que na próxima sexta feira, dia 28, vai ser celebrado o 99º 
aniversário da Aviação Naval. O VAlte Matias, Comandante da Força Aeronaval, convidou a 
AVCFN para participar da cerimônia e. atendendo ao pedido de reforço, a AVCFN estará enviado 
uma comitiva que vai e volta no mesmo dia. Afirma que já tem 33 veteranos inscritos e que será 
disponibilizado um ônibus fornecido pela FFE saindo do CEFAN às 06:30h; que os participantes 
podem deixar seus veículos no estacionamento do CEFAN; o ônibus passará na Ilha das Flores 
seguindo para São Pedro D’Aldeia. Com vista a não atrasar a cerimônia, recomenda viajarem 
uniformizados trajando camisa pólo vermelha, calça bege e gorro de fita. Em razão da previsão do 
“pronto” para às 10:00h e os 123 km a percorrer, recomenda rapidez nas paradas. Lembra que no 
sábado haverá a festa beneficente Pai Veterano. Disse que teremos mais uma vez desfile em 
comemoração ao dia 7 de setembro; que vai enviar amanhã um representante para reunião no Cmdo 
Militar do Leste; Que haverá dois ônibus saindo da sede às 06h45; que a secretaria abrirá mais cedo 
para servir cafezinho para os participantes. Avisa que por ser o lugar de sempre, quem assim desejar 
poderá ir direto para Avenida Presidente Vargas, devendo estar lá às 08h30; quem participar do 
desfile poderá participar de confraternização na Sede. Está sendo fechada a coordenação para 
viagem a URUGUAIANA; afirma que distribuirá orientação na próxima reunião, para aparar 
acertar detalhes. Dia 13OUT está prevista visita do CM à AVCFN, nos dias 13 e 14 haverá o 
encontro de Presidente de SR, antecedendo a AGO. Oportunamente será marcada visita ao 
Maracanã e visita a Ilha das Flores. O Vice-Presidente não pode estar presente na reunião. Em 
seguida passou a palavra ao segundo secretário para apresentar a proposta de novos associados: 
Membros Efetivos: Márcia Regina Aires de Almeida; Wilson Oliveira da Silva; Gláucia Feliciano 
Alonso Fernandes; José Joaquim dos Santos; Élicon Felipe da Silva(RN); Leda Medeiros da Silva 
(RN); Antônio de Aziz; Hamilton Rogério Sanforal de Vasconcelos (SC); João José Costa (SC); 
Luiz Carlos Pereira de Sales(BA); Herval Santos Chastinet (BA); Américo Lima Ribeiro(BA); 
Membros Natos: Adriano Pedro da Silva; Celso Pereira dos Santos; Nilson José Lacerda Filho; 
Robson da Silva Mendes; José Geraldo Pereira; Vanderval Elias da Silva (RN); José Anchieta C. 
Costa(RN); Alexandre Bursato de Albuquerque; Nilson Gulart; Anderson Silva de Oliveira; João 
Faustino Souto; Osmar de Souza Romão; Antônio Leocádio da Rocha (CE); Dulcimar Pereira 
Araújo; Adailson José de Souza(AM); Paulo Augusto Maia Machado(AM); Cícero Cristino dos 
Santos(CE); Edilson Albuquerque Macedo(CE);  Gersinal de Oliveira Lima;  Fábio Estefânio 
Santos Torres; Francisco Manoel da Rocha e Silva. Foram ratificadas as aprovações de novos 
Associados, a seguir descrita, feitas pelo Presidente Nacional, ad referendum da DAdm. SR Lagos: 
Erick Mothe Lemos de Moraes, Antonio Vanderlei de Souza, Daniel Ferreira Santos, Jorge Solon 
Santos Stadilobck, Jose Damião Gomes, Luana Regina de Macedo, Rubens de Moraes e Theodolino 
dos Santos. SR Capixaba: Jeferson Nicacio Correa, Mario Carvalho e Marcelo Marcellus Souza 
Felipe. A seguir, foi passada palavra para Tesouraria quando foi lido o Balancete do mês de junho.  
 
Direção Nacional Diretoria Administrativa 
Saldo mês anterior 308.468,43 Saldo mês anterior 2.342,19 



Receitas 79.846,86 Receitas 36.505,21 
Despesas 63.942,4 Despesas 38.356,18 
Saldo que passa 324.372,75 Saldo que passa 491,22 
Conta movimento 18.986,45 Conta movimento 373,21 
Aplicações financeiras 305.386,30 Caixa 118,01 

 
Aduziu que todos os balancetes são verificados pelo Conselho Deliberativo Consultivo, sendo por ele 
fiscalizados, inclusive as demais contas da Diretoria Administrativa, que tem como receita 
basicamente as mensalidades e que no quadro aparece como despesas, na realidade são transferências 
para as SE e para Diretoria Administrativa, que gerencia os associados na área Rio. Esse mês em 
especial, teve ter despesa maior que a receita, em razão de algumas despesas serem de caráter 
nacional que vinham sendo feita pela DAdm, assim como: pagamento de funcionários, publicação de 
Edital em jornal, Cartório, etc. e as despesas da direção Nacional que foram adiantadas pela Diretoria 
Administrativa, orçadas em aproximados 12 mil e poucos reais. Esclarece que esses repassem foram 
feitos para cobrir essas despesas da Direção Nacional feita pela Diretoria Administrativa. Outro 
aspecto relevante é que optamos por não fazer aquisição do imóvel e que o valor da carta de crédito 
será transferido para poupança. A seguir, às 15h20, 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 Vicente da Silva, Segundo Secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada respectivamente 
pelo Senhor Presidente e por mim. Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2015. 
 
 

JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY 
Contra-Almirante (FN) - Presidente Nacional 
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SO-RM2-FN-MO - Segundo-Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
 


