
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 522, de 28 de julho de 2016 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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,  e com a presença do 
Presidente da SR de Magé Moisés Sarmento Queiroz, do Vice-Diretor Cultural Georgino de Moraes 
Mattos, do Diretor Social Luiz Carlos Costa, do Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, do 
Diretor de Patrimônio Valdo Genésio de Andrade, do Primeiro-Secretário Paulo  Roberto Façanha, do 
Segundo-Secretário Paulo Vicente da Silva, do Primeiro-Tesoureiro Dagoberto da Conceição 
Carvalho, do Segundo-Tesoureiro David da Silva Pimentel,  do Vice-Diretor de Esporte José Antonio 
de Oliveira, do Assessor de Recursos Visuais Francisco Alves,  além do Gerente  José Nivaldo Gomes 
e  vários Associados.  Abertos os trabalhos, o Presidente cumprimentou  todos os presentes e iniciou a 
reunião solicitando ao Diretor Social que adotasse  em cada missão a figura do coordenador do evento 
e que constasse em livro, atentando para a confecção de um relatório no final da comissão. Agradeceu 
a participação de todos que participaram do desfile de 7 de setembro, parabenizando àqueles que nos 
representaram.  Continuando lembrou que no dia 10 será realizada a cerimônia em homenagem ao Dia 
do Inativo na Casa do Marinheiro e lembrou da montagem do mostruário.  Alertou, também, para o 
evento em Campo Grande e solicitou que fosse enviada uma representação. Passou a palavra ao 
Diretor Social, Veterano Costa que indicou a participação de mais de 100 Veteranos no desfile de 7 de 
setembro.  Lembrou que o uso do livro de voluntários é o caminho para participar dos eventos – para o 
Exercício em Formosa, lembrou que os voluntários devem levar o seu “catanho” pois não estamos 
municiados  na BFNRM e a primeira parada só será as 16h em Juiz de Fora.  Falou da viagem para a 
Antártica e como a MB não tem mais verba para arcar com as despesas da viagem vai depender da 
disponibilidade de cada um.  O Presidente avisou que no próximo ano a MB disponibilizará 4 vagas e 
que a AVCFN não custeará mais essas viagens.  Em relação à viagem para Ariró o valor é de R$ 90,00 
por casal  e os que deram o nome devem efetuar o pagamento. Lembrou a todos sobre a nossa festa de 
Natal no dia 17 de dezembro na Casa do Marinheiro com o Fuzibossa e com o Churrasco Colaço.  
Papai Noel confirmou a presença.  Os valores serão avaliados pelo Presidente após a reunião e o limite 
é de 1.000 convites devido a capacidade do salão. O  Presidente solicitou aos que tem alguma sugestão 
sobre a festa de natal que fique após a reunião para decidirmos.  Em continuidade o Vice-Diretor de 
Esporte, Veterano J. Antonio lembrou aos presentes do Torneio de Tiro na BFNIG no dia 26 de 
novembro  com um almoço por adesão. A Diretoria Cultural, representada pelo Tenente Alexson falou 
que a visita ao Museu do Amanhã ficou para o mês de outubro e o curso de memorização II ficou para 
os dias 18, 19, 20, 21 e 25 de outubro com uma turma fechada com 25 inscritos. Caso haja ais 
voluntário pediu para que procurassem a Secretaria da AVCN.  O SO Matos fará uma palestra no 
CIAMPA sobre a AVCFN divulgando a nossa Associação.  A viagem a Aparecida será dia 9 e 10 de 
dezembro e o ônibus será locado pela AVCFN caso aprovada a despesa pelo CDC para os voluntários 
já inscritos.    Passou a palavra para o  Segundo-Tesoureiro, Veterano Pimentel que apresentou os 
balancetes  do mês de agosto de 2016: 
 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 

Saldo mês anterior 538.497,79 Saldo mês anterior 16.925,82 

Receitas 63.375,30 Receitas 67.562,60 

Despesas 63.900,22 Despesas 70.147,86 

Saldo que passa 537.972,87 Saldo que passa 14.340,55 

Conta movimento 18.989,74 Conta movimento 13.184,06 

Aplicações financeiras 541.837,96 Caixa 1.157,49 
 
O Veterano Pimentel agradeceu ao Veterano Bonifácio pelo empenho e liderança na ajuda em 
conseguir doação de sangue para um veterano hospitalizado em hospital particular.  O presidente 
lembrou ao Tesoureiro sobre a necessidade de detalhar as despesas a miúde o que facilitará o 



entendimento de todos indicando o que faz parte do orçamento autorizado e o extraordinário. Dando 
continuidade, o Secretário  alertou que todos devam ler a ata da reunião anterior, o Presidente interviu 
alertando para a inclusão em nosso jornal o Veterano.  Passou a ler os novos propostos: José Bento 
Ramos, Jose Elieson Matos Dias, Francisco Bergson Alves da Silva, Jansen Coli Almeida de Oliveira, 
Manoel Gomes Gonçalves, Ulisses Coelho do Nascimento, Carlos Alberto de Almeida Bastos. Eliseu 
de Oliveira, Amaury Lopes Surcin, José Marcelino Pereira, Mônica Torchia Lira de Vasconcelos, 
Francisco Figueiras de Menezes, Carlos Magno Gurgel,  Nilton Lopes da Penha Junior, José Berto 
Ramos e José Marcelino Pereira. Não havendo objeções, todos os nomes propostos foram aceitos 
como associados. O Presidente falou sobre o Encontrão do Nordeste, afirmando que o Alte Fernando, o 
nosso Vice-Presidente representará a AVCFN e que todas as providências foram tomadas pela Sede e o 
Funcionário Lira estará presente.  O Secretário lembrou da nova ferramenta implementada na AVCFN 
e pediu aos Diretores presentes que usem a ferramenta para facilitar o trâmite da documentação.  
Passada a palavra aos associados o Veterano Luiz Penha se colocou a disposição de colaborar no 
aumento de associados e sugeriu a criação de grupo de Veteranos no “Whatsapp” e pediu que fosse 
gravada uma mensagem do Presidente Nacional para transmitir aos veteranos cegos, permitindo a 
inclusão de todos os associados.  O Segundo-Secretário, Veterano Vicente pediu o uso adequado das 
medalhas e condecorações no nosso uniforme e que os “brevês” sejam utilizados de acordo com o 
RUNAV, o que foi ratificado pelo Primeiro-Secretário. O Presidente orientou que os Veteranos só 
utilizem as medalhas  e condecorações que tenham direito e que fossem verificadas as normas 
existentes, criando, se for o caso, uma norma ou mesmo atualizar as existentes. O Veterano, Cmt 
Roberto fez duas observações em relação ao desfile de 7 de setembro e como segundo mais antigo, 
informou que o apoio que tivemos com uma viatura não foi o suficiente para atender todos os que não 
tinham condições físicas de desfilar, pediu que nos próximos anos fosse uma viatura mais apropriada – 
o Presidente determinou que fosse feito um levantamento da necessidade o que determinará o número 
de viaturas para incentivar a participação de todos, independente da condição do veterano – cabe ao 
Diretor coordenar o evento, apontando a dificuldade para, se for o caso, encaminhar para a Presidência.  
Continuando, o Cmt Roberto afirmou que pessoas não convidadas estavam na Sede Nacional em nossa 
recepção sem o nosso uniforme e pediu um maior controle. O Veterano Gabriel agradeceu ao convite 
para compor o GT que trata da revisão do Estatuto e declinou do convite devido a ausência dos 
assessores jurídicos e por entender que seria antiético e lembrou que nossa associação é civil e certas 
regulamentações não se aplicam.  Aproveitou e propôs uma homenagem ao Veterano Agostinho Santos 
e foi lembrado que ele já é Associado Benemérito e pediu então um diploma – o Secretário solicitou ao 
mesmo um resumo da sua história para possibilitar a futura homenagem.  Continuando falou sobre a 
forma da eleição a partir das SR e que os veteranos nas regionais votam 2 vezes e que poderiam eleger 
o Presidente da SR e este votaria representando a sua SR.  O Secretário lembrou que isso depende de 
alterar o estatuto e uma mudança estatutária  só pode ser votado em AGO específica o que levou o 
Presidente a pedir que essa proposta fosse encaminhada por escrito, por entender ser de grande 
impacto nas normas em vigor. O Veterano Gabriel sugeriu, também a compra de uma viatura para a 
AVCFN e a mesa lembrou que a aquisição já foi avaliada e que são muitas as desvantagens em possuir 
um bem que gera tanta despesa.  O Veterano Queiroz agradeceu a honrosa presença de todos que 
participaram do Encontro de Amigos em Magé, continuando lembrou ao Veterano Gabriel que apesar 
da AVCFN ser considerada uma associação civil, ela é composta por sua maioria absoluta por militares 
e em relação a proposta de apenas o Presidente da SR votar para a eleição do Presidente Nacional seria 
um retrocesso, pois tiraria do associado das regionais o direito ao voto. No encontro o Veterano 
Aloísio, responsável pelo Grupo de Jovens Patrulha Aérea Civil não pode participar e solicitou que a 
homenagem fosse feita naquele momento. O Presidente passou às mãos do Veterano uma Monção de 
Aplauso em agradecimento ao excelente serviço social e o Presidente da SR Magé restituiu o valor de 
R$ 1.400,00 como forma de indenização pelas despesas geradas no planejamento para a ida ao 
encontro em Magé.  Em sua fala de agradecimento o Veterano Aloísio lembrou que o grande ganho é 
dos jovens na formação de bons cidadãos. O Diretor Social informou que no Encontrão o Grupo foi 
convidado para desfilar a retaguarda do nosso Pelotão o que foi autorizado pelo Alte Fernando do 
Nascimento.  O Presidente convidou o Grupo para visitar o CADIM e passar um dia na Ilha da 
Marambaia a partir do mês  de novembro. O Veterano Cassiano pediu um pouco mais de tolerância por 
parte de todos com os civis e familiares na concentração para o desfile de 7 de setembro, permitindo 
que todos que ali estejam possam tirar suas fotografias e pudessem compartilhar o momento com os 
amigos, em seguida sugeriu que ícones do CFN e da AVCFN fossem homenageados, como por 



exemplo Alte Grego, o Cmt Nunes, o Veterano Abel Fernandes Mourão e por último o Lucas, grande 
pára-atleta, sugerindo a colocação de um pôster na Sede Nacional. O Presidente pediu que o Cassiano 
enviasse a proposta por escrito.  O Veterano Ednor esclareceu que os 2 convidados do EB foram 
autorizados pelo Diretor Social que provavelmente serão nossos associados.  O Secretário alertou 
quanto a necessidade de atualizar o cadastro da Secretaria. O Presidente Nacional agradeceu ao 
Veterano Queiroz pelo brilhante evento em Magé e lembrou que cabe aos militares  da ativa sempre 
agradecer os veteranos.  Como forma de manter a reunião dos Veteranos além dos encontros mensais 
na Sede da AVCFN propôs criar reuniões por comunidade (especialidade, turma, curso) nas Unidades 
Especializadas tipo, PQD, COMANF, ARTILHEIROS, ENGENHEIROS, etc criando uma verba para 
apoiar  as Unidade Militares que acolham esse pessoal veterano com a ajuda da AVCFN. Na sequência 
O Presidente passou a palavra para os militares candidatos a vereador na Cidade do Rio de Janeiro a 
pedido do Cmt Ribeiro Afonso para apresentar suas propostas de forma resumida. O Primeiro a falar 
foi o Veterano Suboficial José Bonifácio da cidade de Duque de Caxias que alertou quanto a 
necessidade de nos envolvermos na política para termos nossos representantes; seguido pelo Cmt 
Ribeiro Afonso que pautou sua fala na proporcionalidade dos votos acumulados em candidatos já 
conhecidos e deixamos de eleger alguém que possa, a partir da Câmara de Vereadores alcançar 
Deputados Estaduais e Federais para cuidar daquilo que nos é necessário. Na continuidade o Veterano 
Leobino Erneto declarou que lutará pela melhoria dos bairros mais necessitados.  O Presidente 
esclareceu que todos tiveram o espaço e passou a palavra para o Secretário que afirmou que apesar de 
nunca ter se envolvido em política percebeu que é necessário participar dos processos eleitorais sim e 
votar em que se identifica com seus princípios e ideias para, a partir do voto, contribuir com uma 
possível mudança.  Não votar é contribuir para o continuísmo e a certeza de que não vai poder cobrar 
algo de que não fez parte.   Em seguida, às 16h23min, 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 29 de setembro de 2016.  
 

 
NÉLIO DE ALMEIDA 
Contra-Almirante (FN) 

Vice-Presidente Nacional 
 
 

PAULO ROBERTO FAÇANHA 
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 


