
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 513, de 18 de novembro de 2015 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos dezoito  dias do mês de novembro 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 Vice-Diretor Cultural 
Georogino de Moraes Mattos,  o Vice- Diretor de Esportes José Antonio de Oliveira,  o Diretor 
Social Luiz Carlos Costa, o Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, o Diretor de Patrimônio 
Valdo Genésio, 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 João Carlos Morterá Rodrigues, o Assessor 
de Redes Sociais Lúcio Fernandes de Lucena,    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 esclareceu que o formato da agenda 
será seguida com os assuntos distribuídos e apresentados pelas diretorias relatando os eventos que 
ocorreram desde a última reunião.  Comentou que durante o evento em Itaóca houve falta de 
coordenação entre o planejado e o que de fato aconteceu e para evitar que os apoios pedidos não 
sejam prontificados, será elaborado um modelo de Instrução Reguladora para organizar melhor o 
planejamento a ser distribuído para todos que nos apoiarem nos exercícios e eventos. Informou que 
ele mesmo elaborará o modelo e passará a ser utilizado nos próximos eventos. Dando continuidade, 
participou que avaliará a estrutura da AVCFN em relação a responsabilidade das diretorias para não 
haver sobrecarga das diretorias, otimizando a distribuição das tarefas.  Sobre o Calendário de 
Atividades de 2016, esclareceu que o mesmo será respeitado conforme previsto no orçamento aprovado, no 
entanto, caberá a secretaria a distribuição da proposta do calendário de 2016 para as Diretorias e SR 
avaliarem e devolverem até dia 02 de dezembro com as proposta de alterações e depois de consolidada pelo 
secretário, será enviado à Presidência para finalização.  Em continuidade deu ênfase ao problema de mau 
comportamento de veteranos em eventos institucionais do CFN e solicitou ao mais antigo de cada evento que 
reporte as ocorrências e que os que cometerem esse tipo de atitude serão admoestados e receberão 
comunicado por escrito e a resposta deverá ser feita também por escrito.  Havendo reincidência,  será 
aplicado o previsto no Estatuto da AVCFN. Participou que haverá uma representação da AVCFN na 
Passagem de Comando do Esquadrão VF1 no dia 10DEZ, com assunção do CF (FN) Tonini, bem como 
outra representação da AVCFN no evento de aniversário de 60 anos do CIASC no dia 8DEZ, chamando a 
atenção à importância da participação dos Veteranos nessa cerimônia, lembrou que o CM estará presente que 
e o mesmo prestigia bastante a nossa Associação, o que foi demonstrada em Formosa, quando fez questão de 
falar pessoalmente com todos os Veteranos.  Pediu ao Veterano Costa para providenciar as relações.  
Orientou este Secretário para divulgar em nosso site.  Lembrou que haverá no CIAMPA a formatura dos 
novos Soldados e que o Vice-Presidente participará e que deverá haver um Suboficial para entregar a 
estatueta ao aluno melhor colocado no curso e incentivou a participação de todos os que puderem 
comparecer.  Comunicou que dia 11 de dezembro será a formatura no CIASC com entrega da estatueta ao 
primeiro colocado do curso. Passou a palavra aos Diretores para discorrerem sobre os fatos ocorridos desde a 
última reunião.  
Diretoria Cultural: foi apresentada pelo Assessor Morterá, documentação com sugestões para o ano de 
2016 a ser inserida no calendário. 
Diretoria de Esportes:  o Veterano J. Antõnio afirmou quenão houve atividade desde a última reunião e 
Presidente justificou a ausência do Diretor Lessa Gomes e informou que o mesmo está divulgado uma 
palestra de Tiro a ser vinculada à AVCFN, já divulgado em nosso site, incentivando a participação de 
Veteranos nesse evento para a captação de novos associados. 
Diretoria de Comunicação: o CMG (FN) Gois esclareceu que  esta verificando junto ao Gabinete do 
CGCFN a inserção de matérias relativas ao CFN , novamente, na estrutura de nosso jornal e  que enviará 
para as novas edições. Comunicou que as matérias de outubro e novembro já estão em produção e o 
Presidente sugeriu a redefinição no layout, inserindo novas seções como classificados e que deverá  ser 
avaliado os recursos disponíveis e os já autorizados no orçamento. 
Diretoria de Assistência: o Veterano Ulisses relatou a situação do Alte Cantídio, Alte José Carlos e o 



Sargento Alexandre que se encontram em quartos no HNMD. O Presidente perguntou sobre a iniciativa da 
Diretoria de Assistência sobre o apoio nos funerais e a entrega de coroa de flores a serem adquiridas para 
homenagem e autorizou que os Presidentes das SR tomassem a mesma iniciativa e que os custos sejam 
repassados para a Direção Nacional mediante comprovante.  Solicitou que a secretaria providenciasse a 
comunicação às SR.  O Assessor da Secretaria Franco, lembrou que  a medida facilitará a atualização do 
obituário em nosso site.  
Diretoria de Patrimônio:  O Diretor de Patrimônio Valdo, afirmou que o Vice-Diretor Nilson representou a 
nossa Diretoria Nacional no Evento dos Fuzileiros Navais Amigos de Magé e que o evento,  mais uma vez, 
foi muito bom e quanto ao nosso material,  será feito um levantamento do patrimônio e atualização da 
relação dos bens. O Presidente informou que visitou o prédio da Sede Nacional e propôs ao novo Cmt do 
BtlNaval uma reforma e adequação dos espaços.  O Veterano Nilson propôs a construção de mais banheiros 
para o sexo feminino e o Vice-Presidente alertou quanto a  necessidade de recuperação da área de eventos na 
parte externa da Sede Nacional. 
 
Tesoureiro: o Primeiro-Tesoureiro Dagoberto esclareceu que estão recebendo todo o processo que envolve 
as finanças da AVCFN, afirmou que ainda falta a transferência da titularidade das contas bancárias e passou 
a apresentar o balancete  do mês de outubro: 
 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 
Saldo mês anterior 594.799,13 Saldo mês anterior 2.715,80 
Receitas 84.232,85 Receitas 33.020,00 
Despesas 118.060,49 Despesas 7.800,27 
Saldo que passa 560.971,39 Saldo que passa 27.935,53 
Conta movimento 12.569,79 Conta movimento 27.926,52 
Aplicações financeiras 548.401,60 Caixa 9,01 

 
O Presidente aproveitou para comunicar que nesta fase as comprovações serão feitas pelas duas Diretorias e 
com a ajuda do Alte Elkfury e na intenção de aprimorar o sistema e facilitar o entendimento, convidou seu 
irmão que é oficiai intendente.  Acredita que poderá haver aprimoramentos na sistemática hoje praticada, 
para facilitar o trabalho das diretorias, repassando o recurso aos diretores,  que deverão comprovar os valores 
destinados aos eventos e atividades desenvolvidas,  salientou que a proposta será levada para apreciação do 
CDC, bem como a de rever as aplicações e diversificá-las, na intenção de melhorar os rendimentos. 
 
Diretoria Social: o Diretor Social Costa comunicou que para a festa de fim de ano tudo está organizado e 
que todas as providências foram tomadas.  Atentou que o horário de serviço do almoço deverá ser observado 
por todos os convidados e que será confeccionada uma faixa para a área de serviço do churrasco, 
restringindo o acesso e que a equipe de coordenação usará um colete amarelo para facilitar a identificação.  
Dando continuidade, e se referindo aos eventos,  afirmou que a utilização do livro para cadastro de 
voluntários para os eventos é positiva e que continue a ser feita da mesma forma.  Solicitou que as relações 
sejam enviadas com a maior antecedência possível, o que facilitará a conclusão da relação e definição do 
grupo que representará a AVCFN.  O Presidente perguntou sobre a ficha de inscrição e orientou para a 
reformatação da ficha com a inclusão dos eventos que cada um pretende participar.  O Diretor Social alertou 
quanto ao melhor uso dos recursos disponibilizados para os eventos e pediu para àqueles que se prontificam 
a participar do evento que não faltem, pois o investimento pago para cada Veterano não utilizado gera um 
desperdício de recurso aplicado e um prejuízo enorme.  Quanto ao recolhimento dos gêneros alimentício e 
sua distribuição à entidades assistenciais, o Diretor Social pediu que fosse incluída o Abrigo do Cristo 
Redentor do Município de São Gonçalo, que atende a 149 idosos e se encontra em situação muito difícil.  O 
Presidente sugeriu o cadastramento e verificação das instituições para  a distribuição posterior e convidou a 
Tenente Cintia e os Diretores Social e de Assistência para uma reunião e definir a distribuição.  
Secretário:  o Presidente motivou aos Diretores que leiam a ata da reunião anterior para se evitar a leitura da 
mesma no início de cada reunião o que otimizará o tempo e se alguém tiver alguma consideração sobre a ata 
anterior será apresentada à mesa.  Dando continuidade, passou a palavra ao Secretário que esclareceu a nova 
sistemática de avaliação dos propostos com a exibição da fotografia na TV, passando a ler os novos 
propostos: Adilson Gomes do Nascimento, Aristoteles Borges dos Santos,  Armindo Jacinto dos Santos 
Junior, Carlos Cleiton Pimentel Antonino, Carlos Henrique Guts de Moura, Darci Passilongo, David 
Geremberg Junior, Edilson Leandro do Nascimento, Eduardo dos Reis Sanhaço, Francisco Luciano Pereira, 
Geraldo Deusimar de França,  Jose Nunes dos Santos Junior, Josemir Jose de Santana, Jozibias da Mata 
Pimentel, Luiz Gonzaga da Mota, Luiz Vieira Sobrinho, Marcio Miranda de Oliveira, Milton Sergio Galvão 



Coutinho, Nilson Claudio Lima de Moraes,  Olga Garcia Santos, Reginaldo Cadete dos Santos, Rivaldo 
Soares Baptista, Rosinaldo Gomes da Silva, Tarciso Pedro Carvalho e Walter Jose Damascena. Não havendo 
objeções, todos os nomes propostos foram aceitos como associados.  O Presidente reafirmou a atualização de 
um novo modelo de ficha de inscrição para facilitar a identificação dos dados e que mesmo para os sócios 
natos,  indicar quem o captou.  O Secretário aproveitou a oportunidade para falar sobre a implementação de 
um sistema web que facilitará a comunicação entre as diretorias e que houve um contato com profissionais 
da área de TI e que já existe algo pensado nesse sentido e que será apresentado ao Presidente para avaliação.   
 
Em seguida o Presidente passou a palavra para os demais membros da diretoria para  comentários pertinentes 
e o  Segundo-Tesoureiro Pimentel, comunicou à todos que participou da passagem da Presidência da SR 
Belém e convidou à todos que visitem o Estado do Pará.  O Veterano Edgar propôs que após cada reunião 
fosse autorizado que um Pastor pudesse levar uma palavra aos presentes e o Secretário pediu para que  se 
atentasse para o possível constrangimento que poderá causar, assim sendo o Presidente sugeriu que o assunto 
fosse tratado posteriormente. O Diretor Social Costa lembrou da participação da AVCFN na formação dos 
oficiais RM2 em São Paulo e  com o apoio do Veterano Alves, ministarará aulas de armamento e de ordem 
unida.  O Veterano J. Antonio sugeriu a criação da atividade “Veterano em Forma” na ARES-SG e o Vice-
Presidente atentou para falta de recurso humano e de material para essa atividade específica e ficou de ser 
avaliado em conversa posterior.  O Vice-Presidente solicitou um esclarecimento sobre a Festa de Fim de Ano 
ao Diretor Social devido a proximidade do evento e a data para aquisição dos convites foi prorrogada para o 
dia 27, tendo em vista a baixa procura até a data de hoje.  As informações constantes no site foram 
confirmadas pelo Diretor que tirou todas as dúvidas dos presentes.  
Em seguida, às 16h15min, 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 18 de novembro de 2015.  
 

 
NÉLIO  DE ALMEIDA 
Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional 
 
 

PAULO ROBERTO FAÇANHA  
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 


