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Ata Nº 515, de 25 de fevereiro de 2016 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2016, 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 CC (FN) Ricardo Parreiras de 
Bragança, representando o Cmt Taulois,  o Vice-Diretor Cultural Georogino de Moraes Mattos, o 
Diretor de Esportes  CMG Lessa Gomes, 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 Segundo-Secretário Paulo Vicente da Silva. o Primeiro-
Tesoureiro Dagoberto da Conceição Carvalho, o Segundo-Tesoureiro David da Silva Pimentel, o 
Diretor de Assistência Ulisses Vilela de Lima, O Vice-Diretor de Assistência José de Anchieta 
Lourenço Bezerra, 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 deu boas vindas aos representantes da Associação 
da FAIBRÁS na pessoa de seu Presidente.  Iniciou a fala lembrando da cerimônia do dia 7 de março 
e que teremos uma representação e enfatizou a questão do apuro na apresentação pessoal, pediu 
também, moderação no uso de distintivos, especificamente nesta cerimônia e que estará presente 
junto aos demais Almirante FN.  Dando continuidade, comunicou à todos que qualquer associado 
ou representante de SR, diretor ou assessor que necessite entrar em contato com o ComGerCFN 
para tratar de assuntos relativos a AVCFN, deverá, antes,  participar ao Presidente sua pretensão, no 
entanto, se o assunto for de cunho pessoal, não é necessário. Este Secretário alertou ao Presidente 
que àqueles que pretendem convidar outras autoridades ou de representações para cerimônias 
deverá, da mesma forma, manter a Presidência informada para facilitar a coordenação.  Em relação 
ao calendário houve a suspensão da Ultramaratona por conta das olimpíadas.  Houve a divulgação 
de nosso calendário na última edição de O Veterano, no entanto, devido as alterações de datas na 
agenda de nosso ComGer, a Sessão Solene será dia 9 de março, momento em que haverá a 
homenagem ao Ex-Presidente do CDC da AVCFN, Alte Fernando do Nascimento. Continuando, 
informou que o Encontrão será dia 21 de maio no CIASC.  Participou que devido às mudanças nas 
datas dos eventos, os casos de passagens já adquiridas e que a remarcação das mesmas, gere custos, 
as diferenças serão ressarcidas pela AVCFN. A AGO no dia 18 de outubro está mantida e as 
reuniões da DAdm e CDC foram mantidas, havendo alterações serão informadas oportunamente.  
Será instituído um grupo, no âmbito do CDC, para rever e estudar o regimento interno  e  propor 
atualizações necessárias em nossas normas. Hoje haverá um teste na mudança da comemoração dos 
aniversariantes, trazendo a celebração para um evento mensal junto à reunião da DAdm o que 
promoverá a comemoração mais próxima da data dos aniversariantes e fazendo com que os 
homenageados participem dos assuntos tratados nas reuniões, mantendo-os atualizados em relação a 
AVCFN. Comentou sobre a participação de nossos Veteranos nas cerimônias e elogiou aos que 
participam, indicando as futuras cerimônias e pediu que fiquemos atentos aos convites a serem  
feitos pelo site e pela Secretaria.  Passou a palavra ao Cmt Bragança, representante do Diretor de 
Cultura, que informou a data do curso básico de informática para os Veteranos e dependentes, com 
35 vagas a ser ministrado no CIASC, horário integral no período de 9 a 13 de maio e que o curso 
memória ativa ficará com data a ser definida. Seguindo a reunião, informou que a marchar Parati-
Cunha será coordenada com o Alte Elkfury, comunicou também, que e as datas das atividades junto 
a FFE serão influenciadas pelas Olimpíadas e o orçamento anual da MB, de maneira que estamos 
nos adequando a realidade da conjuntura nacional.  Em seguida, relembrou que a ideia é dar 
prosseguimento às iniciativas já previstas e que se reunirá com o Alte Elkfury para definir as futuras 
atividades.  Em seguida o Presidente falou da intenção de promover alterações na Ficha de Inscrição 
e que o fato de fazer parte de uma norma vigente, haverá proposta de alteração desta norma para 



facilitar a identificação do associado e suas prioridades em participação de eventos.  Participou 
também, que estamos pesquisando a implementação de uma ferramenta workflow que permitirá o 
trâmite de documentos entre os membros da diretoria nacional e CDC. Passou a palavra ao Cmt 
Lessa Gomes, Diretor de Esportes, que informou que o campeonato de tiro deverá acontecer no 
segundo semestre e proporá a diversificação das atividades esportivas e a criação de subdiretorias. 
Alte Nélio esclareceu à todos os presentes que os casos de indisciplina, serão avaliados pelo próprio 
Presidente Nacional com o assessoramento do Diretor Jurídico.  A Assessora de Comunicação, 
Tenente Cintia, informou que as edições de O Veterano, dos meses de novembro e dezembro de 
2015, foram distribuídas  e que estão trabalhado nas edições dos meses de janeiro,  fevereiro e 
março de 2016. Comunicou também, que iniciou, com a ajuda do Cmt Adauto, Vice-Diretor de 
Comunicação, uma proposta de mudança no layout do site e solicitou ao Presidente Nacional a 
autorização para agilizar a postagem em nosso site, de matérias recebidas das SR e que, na medida 
que forem autorizadas, já fariam parte das futuras edições de nosso periódico, o que foi confirmado 
pela mesa. Passada a palavra ao Diretor de Assistência, o mesmo informou que dia 17 de março o 
ComGer visitará os baixados no HNMD e contará com a presença do Presidente Nacional da 
AVCFN.  O Diretor Social, Veterano Costa comunicou a mudança da festa dos aniversariantes e 
convidou todos para cantar os parabéns; aproveitou para informar que todos podem participar dos 
eventos, para tanto, deverão informar a Secretaria e colocar o nome, tipo sanguíneo, número da 
identidade e telefone no livro existente em nossa sede.  Lembrou da reedição da marcha em 
homenagem ao Centenário da Aviação Naval a ser coordenado junto ao Alte Elkfury o que será 
planejado oportunamente.   Passou a palavra para o  Primeiro-Tesoureiro Dagoberto que informou 
que a assunção do cargo será a partir do dia primeiro de março e apresentou o balancete  do mês de 
dezembro de 2015: 
 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 
Saldo mês anterior 550.153,61 Saldo mês anterior 7.202,95 
Receitas 89.884,52 Receitas 51.132,67 
Despesas 65.819,26 Despesas 43.351,65 
Saldo que passa 574.218,87 Saldo que passa 14.983,97 
Conta movimento 32.380,91 Conta movimento 13.957,64 
Aplicações financeiras 541.837,96 Caixa 1.026,33 

 
O Alte Nélio pediu ao Tesoureiro que na reunião de março, os balancetes de janeiro e fevereiro 
sejam apresentados e feitos em separado para facilitar o entendimento. Em seguida, passou a 
palavra para este Secretário que motivou aos Diretores  e associados que leiam a ata da reunião 
anterior o que otimizará o tempo e se alguém tiver alguma consideração sobre a ata anterior, deverá 
apresentar à mesa. O Presidente retomou a palavra para apresentar uma proposta de novo uniforme 
para cerimônias em tecido semelhante ao bege panamá e colocou em votação para definir se vai 
substituir a camisa vermelha pelo nova camisa, adotar a nova e manter a atual ou substituir, 
mantendo a versão polo por algum tempo -  foi aprovado a substituição para o novo modelo, 
permitindo o uso da atual por um tempo de transição, até que todos tenham adquirido a nova versão 
do uniforme.  Dando continuidade, o Secretário passou a ler os novos propostos: Luércio Turra, 
Lanes Cordeiro da Silva Martins, Fernando Hermenegildo, Valmir Ferreira Battu, Leandro José 
Mikos, André Cândido Delavy Rodrigues, Antonia Florentina Delavy Rodrigues, Ruan Carlo 
Santos Kúhl, Thiago Gonçalves Pereira de Souza, Alex Mello dos Santos, Sérgio Luiz Pacheco, 
Gerson Klaina, Paulo Francisco de Aguiar Filho, Janderson Mathias Oliveira, Eliana Batista dos 
Santos, Dermival Candido de Freitas, Paulo Antonio Luiz, Wellington José Batista da Silva, Carlos 
Alexandre Caldas de Lima, Ivanildo Félix de Oliveira, Marcos Antonio Sobral de Souza, Miguel 
Nunes de Souza Filho, Lindinalrio Batista dos Santos, Ricardo Rodrigues da Silva, Sandro 
Francisco dos Santos, Paulo Fernando Dias da Paz, Sandro Gabriel de Souza, Marcio Poubel da 
Silva, Nilton Pereira de Almeida, Aldemar Gomes da Silva, Claudio Coutinho de Sena Filho, Lauro 
Cesar Marins, José Alberto Mendes Cavararo, André de Mello Marques, José Borges de Oliveira 
Junior, Marcos José de Oliveira, Luz Antonio de Lima, Adenilson da Silva Lino, Roberto Francisco 
dos Santos, Armando José Pereira Calvacante, Antonio Leonardo Cavalcante da Silva,  Osvaldo 



Periera da Silva, Roque Natan Severino de Santana, Arthur Calvalcante Paes Junior, Aldo Fabiano 
de Barros Wanderley, Jair Portella dos Santos, Vinicius Queiroz de Oliveira, Marcio Moura Farias, 
Milton Alves Maleiro, Lourival Martins de Freitas, Marco Aurélio Mattos de Souza, Arthur 
Calheiros Filho, Lucio Mauro Oliveira, Ernecio Amaro Lopes, Paulo Cesar da Silva, Vanderson 
Rosa Poubell, Guaracy Ezequiel da Costa Cordeiro e  Geovani Samuel Morais da Silva.  Não 
havendo objeções, todos os nomes propostos foram aceitos como associados.  Em  seguida o 
Presidente passou a palavra ao Conselheiro Agostinho Santos que falou sobre a  última eleição, 
reconhecendo a dificuldade em concorrer para o cargo  de Presidente Nacional da AVCFN contra 
um Almirante,   pois o poder discricionário do posto e função, favorece o candidato Oficial General, 
e reconheceu o crescimento da AVCFN nos períodos sob a tutela dos Almirantes.  Passou a elogiar o 
Veterano Jairo Gabriel, lembrando que obteve poucos votos  devido a pouca divulgação e a pouca 
projeção de seu candidato junto  aos associados. Passou a palavra ao Veterano Jairo Gabriel que se 
apresentou  como da reserva da Marinha Mercante, onde serviu por 30 anos,  membro da 
SOAMAR-RJ,  e por ser apaixonado pelo CFN, resolveu ser candidato por se achar preparado, 
alegou que o Estaturo da AVCFN não foi respeitado nas eleições e que suas considerações já foram 
feitas junto a AVCFN e reclamou da comparação feita sobre o caráter dele e o do Presidente 
Nacional feito por membro da Diretoria.  Em resposta a citação do Veterano Jairo Gabriel sobre a 
comparação de seu caráter com a do atual Presidente, o Veterano Vicente, Segundo-Secretário, 
esclareceu que não se referiu a pessoa do candidato queixoso e sim ao caráter do Alte Nélio, ao qual 
conhecia e sugeriu que se votasse no Almirante candidato e para que não houvesse dúvida em 
relação a sua intenção inicial, antecipou sua desculpas caso tenha ofendido a pessoa de Jairo 
Gabriel.  Ato contínuo, o Veterano Jairo Gabriel manifestou-se aceitando as desculpas oferecidas 
pelo Veterano Vicente. O Veterano Cassiano, citou a falta da participação dos conselheiros nas 
reuniões do CDC, que segundo o mesmo, estava resumido à Mesa Diretora e pediu que todos os 
conselheiros fossem convidados. Este Secretário esclareceu que no site da AVCFN é disponibilizada 
a data de todas as reuniões, bastando a consulta por parte dos associados ao calendário já divulgado 
no último periódico. Em seguida, às 15h44min, 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 25 de fevereiro de 2016.  
 

 
NÉLIO DE ALMEIDA 
Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional 
 
 

PAULO ROBERTO FAÇANHA 
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 


