
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 514, de 15 de dezembro de 2015 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos quinze  dias do mês de dezembro 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 Diretor Jurídico Gabriel Mascarenhas Monteiro o Diretor de 
Esportes  CMG Lessa Gomes, o Vice- Diretor de Esportes José Antonio de Oliveira,  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, o 
Diretor de Assistência Ulisses Vilela de Lima, o 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 pediu aos 
Diretores que reportassem ao Secretário todas  as atividades ocorridas desde a última reunião. 
Passou a tratar do Calendário de Atividades de 2016. Dando continuidade solicitou aos presentes 
que se manifestassem no caso de sugestões de alterações. Solicitou a Tenente Cintia que informasse 
ao Secretário as datas das passagens de comando das OMCFN.  Este Secretário perguntou aos 
membros da mesa sobre as datas referentes ao Encontrão e Aniversário do CFN e ficou definido 
pelo Presidente Nacional que estas datas dependerão da definição do CGCFN. Os eventos culturais 
foram confirmados pelo Diretor Cultural, dependendo de algumas informações  a serem definidas 
no decorrer do ano. O Presidente Nacional lembrou que na Sessão Solene o Alte Fernando do 
Nascimento será homenageado como acertado na última reunião e que submeterá a proposta do 
calendário à avaliação do Alte Elkfury antes de divulgar o definitivo. Passou a palavra para a 
tesouraria. 
 
Tesoureiro: o Primeiro-Tesoureiro Dagoberto esclareceu que ainda estão recebendo todo o processo que 
envolve as finanças da AVCFN e tomando conhecimento das planilhas  e passou a apresentar o balancete  do 
mês de novembro de 2015: 
 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 
Saldo mês anterior 560.971,39 Saldo mês anterior 27.935,53 
Receitas 64.323,06 Receitas 54.591,97 
Despesas 75.600,15 Despesas 73.385,54 
Saldo que passa 549.694,30 Saldo que passa 9.141,96 
Conta movimento 4.288,17 Conta movimento 9.133,75 
Aplicações financeiras 545.406,13 Caixa 8.21 

 
O Alte Nélio pediu ao Tesoureiro que na reunião de fevereiro os balancetes sejam feitos em separado para 
facilitar o entendimento. 
 
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 passou a ler os 
novos propostos: Paulo Roberto dos Santos Junior, Washington Lisboa Cardoso, Eva Vilma Kunn do 
Nascimento,  Marcos Luiz Gomes de Oliveira, Rodrigo Ferreira Cavalcante, Reinaldo Marcelino dos Santos, 
José Carlos da Cruz, José Francisco Gomes de Lima, Sabino Arcanjo dos Santos Neto, Marielcio Lira de 
Queiroz, Luiz Elias da Silva Filho, Wilson Severino de Oliveira, Hipólito Jesuino Pereira e Paulo Cesar 
Carvalho Machado. Não havendo objeções, todos os nomes propostos foram aceitos como associados.   
 
Em seguida o Presidente retomou a palavra e considerou que o formato de participação dos associados, 



dependentes e convidados para as festas deve ser repensado e que a distribuição e venda pode ser facilitada 
abrindo postos de vendas nas Bases de Fuzileiros e na ARES-SG  e aproveitou para agradecer a coordenação 
do evento.  Participou a todos que a celebração dos aniversariantes não será mais nos eventos  e sim ao final 
de cada reunião mensal da DAbm em nossa Sede, momento em que os companheiros participarão da 
reunião, mantendo-se atualizados em relação a nossa Associação, bem como, participariam da homenagem 
aos aniversariantes. Para tanto pediu ao Cmt Talouis para providenciar o reparo dos danos observados em 
nossa área externa, fazendo o orçamento  e enviando à AVCFN para obter os materiais necessários. 
Participou, também,  que em caso de comportamentos indesejáveis praticado por associados e ocorridos em 
nossos eventos e reuniões, os Assessores Jurídicos avaliarão caso a caso e pediu que os fatos sejam 
comunicados tempestivamente para que sejam corrigidos em tempo hábil,  aplicando o nosso regulamento. 
Em seguida, às 15h15min, 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 15 de dezembro de 2015.  
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Presidente Nacional 
 
 

PAULO ROBERTO FAÇANHA  
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Primeiro-Secretário 


