
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 

Ata Nº 521, de 23 de agosto de 2016 

REUNIÃO DA DAdm 

 Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2016, às 14h30min, 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 Diretor Cultural CMG (FN) Pedro Luiz Gueiros Taulois e com a presença do Vice-Diretor Cultural 

Georogino de Moraes Mattos,  o Diretor de Esportes Fernando Lessa Gomes, 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 de Andrade, 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,  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 Cmt Taulois  

cumprimentou todos os presentes e iniciou a fala esclarecendo a ausência do Presidente que 

encontrava-se em reunião com o ComGer e cumprimentando todos pela Festa do Pai Veterano que 

contou com a presença de 500 convidados.  Agradeceu aos que ajudaram na coordenação passou a 

palavra ao Veterano Lucena que apresentou alguns slides referentes a viagem que fez com os Vetranos 

Manoel e Dagoberto até o Oiapoque e ressaltou o apoio recebido  em todas as SR que passou e pelos 

Veteranos do nosso Brasil.  Emocionado deixou claro que a forma calorosa e o respeito pelos 

Veteranos em todos os encontros foi o ponto alto  da viagem.  Agradeceu o apoio recebido pela 

AVCFN e que apresentará um relatório à Direção Nacional. Em seguida, o Diretor Social Costa que 

corroborou com as palavras do Presidente da Mesa sobre a Festa do Pai Veterano. Aproveitou para dar 

boas vindas aos aniversariantes do mês de agosto e divulgou os diversos eventos  que estão por 

acontecer, deixando claro que a adesão aos eventos depender de incluir os nomes em um livro  

existente na Sede da AVCFN. Para o evento de Ariró, sítio do Veterano Dagoberto, as vagas são 

limitadas em 22 casais e será dia 10 de dezembro. Sobre o Desfile de 7 de setembro, alertou que os 

esquema de todos os anos anteriores será mantido: a concentração será a partir das 6h30min na Sede 

Nacional, onde será servido um café e os ônibus sairão do Elevador às 8h em direção ao dispositivo na 

Avenida Presidente Vargas. O Cmt Taulois deu ênfase a confirmação do número de participantes junto 

ao Diretor Social para facilitar a logística de alimentação e de transportes. O Veterano Costa lembrou 

que após o desfile, a AVCFN servirá, em nossa Sede,  um coquetel para àqueles que desfilaram e 

concitou para que todos participassem. A palavra foi passada para o Tenente Alex, Assessor do Diretor 

Cultural que comunicou à todos os presentes que o Curso de Memorização será reeditado nos dias 20, 

21, 22, 23 e 27/SET das 13h30min às 15h30min em nossa Sede e que os interessados devem procurar 

a Secretaria para inscrição.  Continuando, confirmou que a peregrinação a Aparecida do Norte será dia 

9/DEZ e que já havia a adesão de 42 Veteranos e portanto, a locação de um ônibus pela AVCFN para 



atender os Veteranos já se justificava. O Diretor de Esporte Cmt Lessa Gomes iniciou falando de uma 

novidade que é a criação de “O dia dos jogos”, uma iniciativa espontânea por parte do nosso Veterano 

Mattos que tem como objetivo reunir os Veteranos para jogar futebol, aliado, cartas, xadrez ou 

qualquer outra atividade; a data e local ainda serão definidas. Continuando falou sobre o campeonato 

de tiro a ser realizado no dia 26NOV deste ano e está previsto um almoço por adesão – os dados serão 

divulgados posteriormente. O Cmt Toulois abriu a palavra para os presentes e o Veterano Gabriel 

agradeceu a oportunidade e esclareceu que havia recebido um convite do Presidente Nacional para 

ajudar na reformulação do Estatuto da AVCFN mas que declina do convite  e que não poderia compor 

um grupo de trabalho onde os Assessores Jurídicos da AVCFN não fazem parte e por uma questão de 

impedimento previsto na Lei Orgânica da Advocacia não poderia compor o grupo.  O Veterano 

Queiroz, Presidente da SR Magé convidou todos os presentes para o X Encontro dos Fuzileiros Navais 

e Amigos de Magé a ser realizado dia 24 de setembro no Magé Tenis Clube, a partir das 12h.  

Esclareceu que trata-se de um encontro tradicional e que é uma oportunidade para reencontrar amigos 

da caserna e compartilhar de momentos agradáveis. Em tempo, pediu para este Secretário constasse 

nesta ata a sua palavra da assembléia anterior em que pediu a atenção de nosso Presidente Nacional 

quanto a dificuldade de adquirir  porte  de arma.  Frisou, naquela oportunidade,  que em nosso Distrito 

Naval a premissa é não atender as solicitações e que antes mesmo da entrega do requerimento, o 

pessoal da reserva já sabe que não vai ser atendido – o Presidente Nacional se colocou à disposição 

para colaborar com o pessoal da reserva remunerada conversando com o Comandante do Distrito 

Naval, no entanto,  é uma caso de discricionariedade e que não cabe interferência da tomada de 

decisão.  Em seguida passou a palavra para o SegundoTesoureiro, Veterano Pimentel que apresentou 

os balancetes do mês de julho de 2016:  

Direção Nacional Diretoria Administrativa 

Saldo mês anterior 551.798,06 Saldo mês anterior 3.939,84 

Receitas 66.438,18 Receitas 53.407,81 

Despesas 79.738,45 Despesas 40.421,83 

Saldo que passa 538.497,79 Saldo que passa 16.925,82 

Conta movimento 31.349,81 Conta movimento 12.682,72 

Aplicações financeiras 507.147,98 Caixa 4.243,10 

 

O Veterano Pimentel, esclareceu que o aumento das despesas  na Direção Nacional, deve-se ao Evento 
do Pai Veterano e ao apoio dado ao pessoal que fez a viagem até o Oiapoque.  Dando continuidade, o 
Secretário passou a ler os novos propostos: Vinicius da Silveira Marcatti, José Carlos Neder  Marcatto, 
Igor Neder Marcatti Gama, Geraldo Neder Marcatti, Hiroshi Nakano,  Luiz Claudio da Costa Melo,  
Cobson costa da Silva,  Antonio José da Silva, Ronaldo Soares de Santana e Aderbal  Ferreira Dantas. 
Não havendo objeções, todos os nomes propostos foram aceitos como associados. Em seguida, às 
15h23min, o Diretor Cultural  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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