
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 520, de 28 de julho de 2016 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2016, às 14h08min, 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-Diretor Cultural 
Georogino de Moraes Mattos, o Diretor Social Luiz Carlos Costa, o Vice-Diretor Social Pedro 
Ribeiro de Souza, o Diretor de Patrimônio Valdo Genésio de Andrade, o Primeiro-Secretário Paulo  
Roberto Façanha, o Segundo-Tesoureiro David da Silva Pimentel, o Diretor de Assistência Ulisses 
Vilela de Lima, o Assessor de Recursos Visuais Francisco Alves,  além dos Assessores da Secretaria, 
José Nivaldo Gomes, Ismael Franco da Silva Junior, José Ferreira Lira , Joseval Conceição Almeida e  
vários Associados.  Abertos os trabalhos, o Presidente cumprimentou  todos os presentes e iniciou a 
fala esclarecendo que o comparecimento dos Veteranos tem aumentado com a nova forma de 
confraternização dos aniversariantes a cada mês, falou também, sobre o processo de escolha do Buffet 
que nos atende. Em continuidade esclareceu que a Secretaria funcionará nos dias úteis conforme 
previsto na CLT, não cumprindo as rotinas de domingo ou licenças na MB.  Participou que em função 
da vacância do Presidente da SR Nova Friburgo será realizada uma nova eleição em data a ser definida 
e que o Cmt Rodney é voluntário para assumir a Seção Regional e que o Alte Elkfury vai contribuir 
com este processo,  buscando a adesão de novos associados na área e pediu que se confeccionasse um 
cronograma de trabalho para a eleição.  Passou a falar sobre o Centenário da Aviação Naval e devido a 
participação de quase toda a FFE em apoio as Olimpíadas, com meios de material e pessoal, 
inviabilizou a nossa participação e lembrou que a AVCFN vai participar com uma representação de 
pessoal.  As comemorações ainda estão sendo planejadas e devido ao acidente com a aeronave e o 
desaparecimento do piloto, ainda não foi decidido o que ocorrerá.  Determinou que as atas das reuniões 
devam ser publicadas em até 10 dias após a realização das assembleias. Em relação à expedição feita 
pelo pessoal do Saco Mucho até o norte do país, mandou exibir imagens da viagem. Com o objetivo de 
divulgar a AVCFN, complementando a primeira viagem que já foi feita até o Chuí, as viagens serão 
documentadas futuramente com o título: A AVCFN do Oiapoque ao Chuí. Passou a palavra ao Diretor 
de Patrimônio, Veterano Valdo que afirmou que as atividades estão em dia e apresentou uma proposta 
para reforma da estrutura defronte a AVCFN que será entregue após a reunião e pediu definição quanto 
a destinação do material para ressalva. O Presidente sugeriu que esse assunto fosse tramitado no novo 
sistema de colaboração da AVCFN. Comincou que o sistema possibilitará o controle do andamento de 
toda a documentação - entende que no início haverá um período de adaptação e que com o passar do 
tempo, todos se habituarão a novidade.  O Tenente Alex, representante do Diretor Cultural, Cmt Gois, 
falou do curso de memorização, sugerindo a criação de mais cursos ou o aumento no tempo para a 
realização do curso, devido a boa aceitação do pessoal participante, bem como do curso de 
informática.  O Alte Nélio concordou com a criação de uma nova turma.  O Vice-Diretor Cultural, 
Veterano Mattos falou sobre a peregrinação à Aparecida do Norte e solicitou uma reserva de lugares a 
mais no ônibus para os Veteranos e o Presidente solicitou que se fizesse um levantamento de 
interessados para, se for o caso, a AVCFN alugar um ônibus para atender a demanda de voluntários.  O 
Diretor Social começou falando sobre a festa do Pai Veterano e convidou os presentes a participar do 
evento.  Alertou para o baixo número de aniversariantes do mês e motivou todos a participar do corte 
do bolo e para o canto de parabéns.  O Presidente pediu para que o bolo fosse colocado sobre a mesa 
do auditório para, depois da reunião,  cantar  o parabéns ali mesmo. O Veterano Costa falou mais uma 
vez sobre a forma dos Veteranos se voluntariarem para participar dos eventos realizados, ligando ou 
colocando o nome no livro existente na Sede da AVCFN. Lembrou de outros eventos que serão 
realizados nos meses seguintes: o desfile de 7 de setembro e da confraternização realizada na Sede 
Nacional para os que desfilaram,  Acampamento em Paraiubuna e  também, para o encontro de casais 
em Ariró e que, para este último, os custos estão sendo levantados.  Quanto a viagem para o 
Continente Antártico, os voluntários devem lembrar que haverá custo por conta de cada Veterano.  O 
Presidente esclareceu que a MB se responsabiliza pelas viagens dos militares da ativa, no entanto para 
os Veteranos e devido a falta de recursos das OM do CFN, a AVCFN ajudou na viagem planejada para 
este ano, mas que ficaria impossível  bancar outras viagens, portanto, os voluntários deverão observar 
o valor das despesas.  Participou a todos que o nosso site será refeito para facilitar o acesso às 



informações e que uma versão adaptada para os Veteranos está em estudo. Comunicou que na parte 
manhã  a IBM apresentou aos Diretores  funcionários a  nova ferramenta de colaboração e que esse 
recurso facilitará a execução das tarefas inerentes a AVCFN.   Passou a palavra para o  Segundo-
Tesoureiro, Veterano Pimentel que apresentou os balancetes  do mês de junho de 2016: 
 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 

Saldo mês anterior 537.868,98 Saldo mês anterior 26.639,81 

Receitas 78.433,03  Receitas 40.273,91 

Despesas 64.503,95  Despesas 61.878,00  

Saldo que passa 551.798,06  Saldo que passa 5.035,72  

Conta movimento 8.416,21 Conta movimento 5.035,72 

Aplicações financeiras 531.815,68  Caixa 1.095,88 
 
O Presidente participou que as despesas extraordinárias fossem elencadas nesse momento e que 
fossem discriminadas, por grupo de despesas, para facilitar o entendimento e manter maior 
transparência nas contas, como por exemplo a despesa com a Ala Feminina da SR Salvador e a despesa 
com a viagem do pessoal do Saco Mucho.  Dando continuidade, o Secretário passou a ler os novos 
propostos: Silvestre Daniel, Isaias Ferreira da Silva, Armando Piassa Filho, Marcelo Ferreira Miranda, 
Carlos Cesar Mathias do Nascimento, Romildo Souza Lucas, Jorge Ricardo Bezerra Pereira, Alexandre 
Leal, Mauro Sancas de Azevedo, Marlenson Gomes Portugal Candido, Marcos Jose Coelho de 
Albuquerque, Marcos Alves dos Santos, Laurimar Paixão da Conceição e Aparecida Santos Soares. 
Não havendo objeções, todos os nomes propostos foram aceitos como associados.  Em seguida, às 
15h15min, o Vice-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 28 de julho de 2016.  
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Vice-Presidente Nacional 
 
 

PAULO ROBERTO FAÇANHA 
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 


