
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 512, de 20 de outubro de 2015 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
 
Aos vinte  dias do mês de outubro de 2015, 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 
Presidente Nacional Contra-Almirante (FN) Nélio de Almeida, o Vice-Presidente Nacional Contra-
Almirante (FN) Fernando Cesar da Silva Motta, o Contra-Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury , o 
CMG (FN) Edson da Silva Nunes Filho, o Diretor Cultural Pedro Luiz Gueiros Taulois, o Vice-Diretor 
Cultural Georogino de Moraes Mattos, o Diretor de Esportes Fernando Lessa Gomes, o Vice- Diretor de 
Esportes José Antonio de Oliveira, O Diretor Jurídico Gabriel Mascarenhas Monteiro, o Diretor de 
Comunicação Adauto Bunheirão, o Diretor Social Luiz Carlos Costa, o Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro 
de Souza, o Vice Diretor de Patrimônio Nilson Martins da Silva, o Primeiro-Secretário Paulo  Roberto 
Façanha, o Primeiro-Tesoureiro Dagoberto da Conceição Carvalho, o Segundo-Tesoureiro David da Silva 
Pimentel, Assessor de Recursos Visuais Francisco Alves, Assessora de Comunicação Cintia  Guimarães e o 
Assessor Cultural Morterá,  membros da última Direção Nacional, Antonio Paulo Torres Anvers, Eduardo 
Luiz da Silva,    além dos Assessores da Secretaria Ismael Franco da Silva Junior, José Ferreira Lira , 
Joseval Conceição Almeida e  vários Associados. Abertos os trabalhos O Presidente cumprimentou à todos 
os presentes e passou a palavra ao Almirante Elkfury para apresentar as atividades conduzidas pelas 
diretorias durante sua gestão. De forma resumida apresentou os detalhes a seguir: 

- DIRETORIA SOCIAL  
- Festas Beneficentes Pai Veterano e Fim de Ano (final de agosto e de novembro) 
- Casa do Marinheiro (Espaço Marcílio Dias), com reforço de banheiro químico, rede de camuflagem 
para proteção do Sol, contratação de brinquedos para crianças. Decoração para mesas (?). 

- Bufê Collaço. Churrasco, com sucos, refrigerantes, cerveja e caipirinha. Bolo à parte. 
- Espaço Marcílio Dias e Conjunto Fuzibossa: solicitação, em janeiro, para todos os eventos, por meio de 
e-mail à CMN e ao CGCFN-03. 

- Rede de camuflagem: solicitação ao ComDivAnf, por meio de e-mail. 
- Brindes: solicitação aos Comandos de Força/OM, por e-mail, 45 dias antes das Festas Beneficentes. 
- Aniversariantes do período (JAN-AGO e SET-DEZ). Modalidades anteriores: trimestral, na ATA, e 
quadrimestral (ARES SG, mais as duas Festas Beneficentes). 

- Coleta de alimentos ou vale alimento para participar do sorteio. 
- Traje: não pode bermuda, chinelo, camisa sem manga, short feminino. 
- Sugestão de demonstração de dança de salão. 

- Confraternização para Aniversário do CFN, Aniversário da AVCFN, AGO e Dia da Independência 
- Bufê Di Graça. Coquetel. Suco, refrigerante e cerveja. 
- Aniversário da AVCFN no CIASC ou no CEFAN, demais na Sede. 

- Organização e coordenação de comitivas para eventos operativos e representações em cerimônias ou em 
atividades externas – Secretaria recebe inscrições de voluntários. 

 
- DIRETORIA CULTURAL  
- Curso Básico de Informática, no CIASC 
- Seminários ou ciclos de palestras na Sede. 
- Visitas: museus, OM históricas. Pendências: Maracanã e Centro de Memória da Imigração I. Flores. 
- Projeto Lembrando (CPesFN) – vagas alocadas à AVCFN. 
- Aproveitamento de viagens para acompanhar exercícios – Formosa e Três Corações. 
- Biblioteca e filmoteca: sem demanda. 
- Cursos na Sede: idiomas (inglês); música. 
- Livro Histórico. 
- Apoio a livros: Liderança (Cmt Soares); Revolução de 1932 (Cmt Victorazzo). 
 

- DIRETORIA DE ESPORTES 
- Projeto Veterano em Forma no CEFAN. Ampliação para CIAMPA e BFNIF (ARES SG?). 



- Grupo de Caminhada e Corrida: eventos mensais e eventos da Marinha. 
- Evento anual de tiro na BFNIG. Na Semana do Veterano (?) (Antes/durante Encontrão). 
- Grupo de futebol sem sucesso. 
 

- DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA  
- Visitação semanal no HNMD. Relação de baixados do Gabinete do HNMD para o Gabinete da CPO. 
- Identificação de problemas pontuais para interceder junto ao SASM/Hospitais. 
- Coleta de alimentos nas Festas Beneficentes.  
Distribuição: 
- Creche Pequenos Grumetes (DHN) e Lar Samaritano (São Gonçalo) (Fuzibossa): transporte da BFNIF 
busca o material na CMN e leva até a instituição – DirAssist e comitiva acompanham; 

- Orfanato Santo Antonio (Niteroi): CT Luciana, da CPO, busca na CMN e leva ao orfanato, mas pode ser 
incluído no esquema do transporte da BFNIF. DirAssist e comitiva acompanham entrega. 

- Lar Luz e Amor (Benfica): CT Joelma, do ComFFE; preferência para a arrecadação em espécie; 
- instituição apoiada pelo SASM, em Itaipava (Petrópolis); 
- Vicentinos de Niterói (Veterano, na Festa de Fim de Ano). 
- Sugestão apresentada pelo Vet Costa: Abrigo do Cristo Redentor do Estado do Rio de Janeiro. 
- Situações especiais: Giri, acidentado da FFE, falecimentos. 
 

- DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO  
- Jornal O Veterano: oito/dez edições/ano. Diagramação: ‘Buenas Palabras’ (D. Márcia), que entrega na 
gráfica depois de aprovado. Impressão: ‘Folha Dirigida’. Distribuição: correios. Notícias x artigos.  

- Sítio na internet: dados de maior permanência; quadro de avisos; fotos de eventos; links. 
- Falta incrementar o facebook. 
- Estandes em eventos (Âncora Social, Dia dos Inativos etc): Diretorias de Patrimônio + Comunicação. 
- BONO + Nomar online. Matéria sobre a posse da nova Diretoria. 
- Apresentações sobre a AVCFN: Preparando para a Reserva; áreas de potenciais SR. 
- Palestras nas OM. Carta a quem está em processo de TRRm. Carta aos CMG. 
- Premio AVCFN de Liderança – destaques nos cursos de carreira do CFN (Estatueta). 
 

- DIRETORIA DO PATRIMONIO  
- Participação nos estandes. 
- Controle do material da Sede em coordenação com a Secretaria. 
- Funcionário Joseval. 
- Inventário anual. Lançamento das aquisições de material permanente (Tesoureiro). 
 

- DIRETORIA JURÍDICA  
- Pareceres em apoio à DAdm. 
- Procedimentos relativos a uma retirada indevida da conta corrente – registro em delegacia, representação 
junto à CEF, depoimento na Polícia Federal. 

- Cheque de R$ 5.000,00 descontado sem autorização (setembro). Feito contato com o gerente, o valor será 
estornado. Documentos pertinentes preparados, mas bancos entraram em greve. 

- Orientações eventuais a Associados, sem representá-los. 
- Convênio com Escritório Póvoas Advogados. 
 

- TESOURARIA  
- Reunião específica, em 6NOV, às 8h, com participação dos Tesoureiros e Funcionários. 
- Secretaria: implantação em BP e contatos com PAPEM; emissão de boletos das mensalidades. 
- Acompanhamento da inadimplência precisa melhorar – coordenação com as SR. 
- Supervisão e fiscalização pelo Vice-Presidente. 
 
 

- SECRETARIA  
- Elaboração das atas das reuniões. 
- Verificação da documentação de novos Associados – contato com o CPesFN. 



- Atualização dos arquivos. 
- Supervisão da Secretaria Nacional. 
- Supervisão e fiscalização pelo Vice-Presidente. 
 

- VICE-PRESIDENTE  
- Supervisão e fiscalização da Secretaria e da Tesouraria 
- Pareceres sobre partes de ocorrências. 
- Representações para entrega do Premio AVCFN de Liderança.  

 
- ENCONTRO DE VETERANOS 
- Semana do Veterano 
- Sessão Solene aniversário da AVCFN: sexta-feira, véspera do Encontro 
- Eventos culturais para comitivas das SR: quinta-feira e domingo  
- Encontro de Presidentes (implica em bancar a passagem/hospedagem). Torneio de tiro. 

- Hospedagem no CEFAN, OM da DivAnf, CIASC e HT da CMN. 
- Apoio de transporte providenciado pelo CGCFN-03. Compreende deslocamentos aeroporto-locais de 
hospedagem-aeroporto e locais de hospedagem-eventos-locais de hospedagem.  

- SR precisam enviar as necessidades até meados/final de abril – Encontro no terceiro/quarto fds de maio. 
 
Dando prosseguimento, o Presidente agradeceu ao Almirante Elkfury pelos esclarecimentos feitos aos 
presentes, lembrando que tudo havia sido apresentado de forma detalhada durante a última AGO e passou 
a palavra ao Primeiro-Secretário para apresentar as propostas de novos associados: Dermival Cândido de 
Freitas, Paulo Antonio Luiz, Eliana Batista dos Santos, Janderso Marthias Oliveira, Lucio Mauro Oliveira, 
Alex Mello dos Santos, Paulo Francisco de Aguiar Filho, Arthur Calheiros Filhos, Ivan Carlos Santos 
Kuhl, Thiago Gonçalves Pereira de Souza, André Candido Delavy Rodrigues, Antonia Florentina Delavy 
Rodrigues, Marco Aurélio Mattos de Souza, Gerson Klaina e Valmir Ferreira Boalte. Não havendo 
objeções, todos os nomes propostos foram aceitos como associados. Terminada a apresentação das 
propostas o Cmt Gabriel sugeriu que fosse colocada a foto do proposto em projeção na TV para facilitar a 
avaliação o que foi aceito pela mesa diretora e aprovada a prática para as próximas reuniões com a 
exibição da foto, nome dos propostos e o nome de quem propôs. O Presidente esclareceu que aproveitou a 
presença dos Presidentes das SR para definir as tarefas até o final do ano e confirmou que o planejamento 
já feito pela diretoria anterior será cumprido e que não haverá mudanças. Em relação a forma de trabalhar 
do Presidente eleito, explicou que devido a agenda de suas atividades ser dinâmica, não terá facilidade de 
antecipar um cronograma de trabalho e conta com a participação efetiva de todas as diretorias na 
realização de suas tarefas, devendo cada membro da Direção Nacional, comprometer-se em realizar suas 
atividades e, em caso de dúvida ou necessidade de esclarecimentos, procurá-lo ou ao Vice-Presidente, 
mantendo-os sempre informados. Relembrou que o orçamento aprovado para o ano que vem deverá ser 
cumprido rigorosamente e que a proposta de trabalho apresentada na criação da chapa foi a continuidade e 
que não haverá surpresas e que as mudanças, se houverem, serão pensadas e avaliadas pela Diretoria.  
Deixou claro que está na fase de ambientação e que a maioria dos membros da diretoria tem mais 
conhecimento que ele próprio e que não pretende alterar ou engajar em assuntos existenciais da AVCFN 
como a forma de tratamento que o Veterano prefere ou seguro de vida, indicando que primeiro vai se 
ambientar com todos os temas para depois ousar tratar de mais importantes.  Continuando, disse que as 
iniciativas serão tomadas na medida da necessidade e conforme as coisas acontecerem. Informou que serão 
implementadas solução na área de TI, como a revisão da página da AVCFN e que vai  avaliar iniciativas 
pensadas que não deram certas. Comunicou que será distribuído um formulário para cada diretoria 
apresentar idéias para o ano que vem, além do já previsto e sugestões para  na próxima reunião,  essas 
idéias serem analisadas e que essas  propostas devem ser  enviadas antes da próxima reunião prevista para 
o dia 18 de novembro.  Será levado em consideração a maioria das opiniões coincidentes das sugestões 
apresentadas.  Afirmou que pretende trabalhar com as Diretorias e  SR por meio de ferramenta 
“workflow!, ou seja, ferramenta de TI que permite a comunicação entre todos os membros da diretoria e 
SR.  Solicitou que as diretorias confeccionem, para o ano que vem,  um procedimento padrão para cada 
evento, ações a serem tomadas para cada atividade, no sentido de facilitar a realização das tarefas no caso 
de ausência do membro da diretoria ou na passagem de função.  Esse procedimento escrito permitirá a 
continuidade do trabalho das diretorias. O Alte Nélio deixou claro que qualquer dúvida pode ser tirada, 



encaminhando e-mail ou ligando para ele e junto a sua Assistente, Tenente Cintia, responderá as questões 
apresentadas.  Passou a palavra ao Vice-Presidente Nacional, Alte Fernando,  que lembrou o cuidado que 
devemos ter ao produzirmos documentos ou respondermos questões de interesse da AVCFN.  
Representamos a AVCFN e  ao falar, mesmo assinando pessoalmente qualquer documento, representamos 
a associação e portanto temos que ter o zelo em preservar nossa imagem. Continuando no assunto, o Alte 
Nélio lembrou que somos apolíticos. O Primeiro-Secretário alertou quanto a falsa sensação de liberdade 
em divulgar ou comentar assuntos pela internet por meio de mídias sociais e de  falar em nome da 
associação, nesse meio digital, enfatizando que ninguém está livre de ser identificado e responsabilizado 
pelo que publica.  O Cmt Gabriel, complementou o assunto, exemplificando que divulgou uma foto dele 
que participou, como observador, em um exercício e um amigo que mora na Inglaterra,  comentou a foto 
como se ele estivesse se preparando para algo maior e importante que iria acontecer em nosso país e 
pedindo informações sobre o assunto. O mal entendido foi esclarecido  para decepção do mesmo.  O Alte 
Nélio Incentivou os diretores presentes a fomentarem os associados a opinarem sobre assuntos por meio do 
faleconosco, disponível em nosso site.  O Cmt Lessa Gomes  lembrou a palestra sobre armas a ser 
realizada às 16:30h  no Clube Militar.  O Segundo-Tesoureiro, Pimentel, solicitou aos diretores que se 
reunissem para tratar de integração entre diretorias e assuntos comuns,  o que foi incentivado pelo 
Presidente, concitando a total integração entre os diretores e que as opiniões de todos em todas as áreas, no 
sentido de colaborar e não interferir, deverão ser bem recebidas. O Diretor Social, Costa,  pediu a 
colaboração dos diretores na coordenação da festa de fim de ano,  o que facilitará a execução do evento e 
comunicou que os voluntários para Marataízes devem informar a secretaria da AVCFN a intenção de 
participar. O Alte Nélio reforçou a idéia da integração das diretorias em torno da execução das atividades 
que exijam mais esforços e que todos são responsáveis pelas atividades da AVCFN. Em função das 
Olimpíadas e a ocupação do CEFAN por equipes de atletas, o Presidente ficou de ver com o Alte Carlos 
Chagas uma estratégia para a vinda das comitivas para o Encontrão de 2016. Em seguida, o Segundo-
Tesoureiro, da Direção anterior, apresentou o balancete do mês de setembro: 
 
 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 
Saldo mês anterior 302.187,81 Saldo mês anterior 21.493,18 
Receitas 366.763,78 Receitas 57.554,18 
Despesas 74.152,46 Despesas 76.331,56 
Saldo que passa 594.799,13 Saldo que passa 2.715,80 
Conta movimento 20.248,19 Conta movimento 2.479,00 
Aplicações financeiras 574.550,94 Caixa 236.80 

 
 

Em seguida, às 16h05min, 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 pelo Presidente e por mim.  
 

Rio de Janeiro, RJ, em 20 de outubro de 2015.  
 
 

 
NÉLIO  DE ALMEIDA 
Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional 
 
 

PAULO ROBERTO FAÇANHA  
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 
 
 


