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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 523, de 26 de outubro de 2016. 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 Vice-Presidente Nacional Contra-Almirante (FN) Fernando 
Cesar, e com a presença do Vice-Diretor Cultural Georgino de Moraes Mattos, do Diretor Social 
Luiz Carlos Costa, do Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, Diretor de Assistência Ulisses 
Vilela de Lima Primeiro 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 se pronunciasse, iniciou falando que a AVCFN, tem vários 
eventos, que a forma de divulgação é feita pelo sitio, jornal, grupo zap e telefone, os veteranos para 
participarem dos eventos, tem que ligar para AVCFN, dando o nome, tipo sanguíneo, telefone e 
placa do carro, a idéia do Veterano Cassiano foi adotada, todo mês é enviado para as residências dos 
aniversariantes do mês, o cartão, muito bem aceito por todos, ter o máximo de atenção quando ao 
controle dos participantes da confraternização dos aniversariantes,  para não ter gasto excessivo, 
nem para mais e nem para menos, a contratação do bufê custa caro para AVCFN, para ter um 
controle nos eventos, a secretaria criou um livro para os veteranos darem o nome, com tipo 
sanguíneo, identidade, placa do carro é muito importante para o seguro que a AVCFN tem para com 
todos os veteranos, viagem para Antártica, o associando que estiver interessado, dar o nome na 
Secretaria, a  MB não está bancando, o interessado que der o nome para a viagem, deverá custear 
por conta própria, encontro de casal no sitio Ariró, patrocinado pelo veterano Dagoberto, com um 
café da manha, churrasco para o almoço, a preço de R$ 90,00 reais por casal, com ônibus cortesia 
da Empresa Única Facil, total de vagas no ônibus 42 (quarenta e dois), os primeiros que pagarem, 
serão os que participarão do encontro,  Festa do Final do Ano, 17DEZ2016, na casa do Marinheiro, 
com o convite para associado, no valor de R$ 10,00, convidado do veterano  R$ 45,00 reais, criança 
até cinco anos não paga, Operação Dragão, seremos convidado, pelo Comandante Geral do CFN, 
para participar da Operação Dragão, dez vagas para as Sedes Regionais, aguardando a data 
fornecida pela ComFE, na Operação Formosa, veterano que der o nome para qualquer evento da 
ACVCFN, terá que preencher o Termo de Responsabilidade. Diretor Cultural , representado pelo 
1ºTen (T) Alexson, tomou o uso da palavra participou que seria entregue os certificados de 
conclusão da 2º Etapa do Curso de Memorização, no período de 18 a 25OUT2016, ministrado pela 
1ªTen (S) Nuria, foram entregues os seguintes certificados pelo Sr. Vice-Presidente e Diretor de 
Assistência Veterano Ulisses: Sra Altenira Menino de Moraes, Sr. Cesar Augusto B. Pedreira de 
Matos, Sr. Gilberto de Moraes Pires, Sr. José Antonio da Costa, Sr. José Roberto de Moura, Sra. 
Neusa Maria dos Santos, Sr. Pedro Ribeiro de Souza, Sra. Raimunda Emilia Ferreira Lima, Sr. 
Ulisses Vilela de Lima e Sr. Verissimo Jorge da Conceição. Foram convidadas as Senhoras  Neusa, 
Altenira e Emilia, para entregar um buquê de Flores a Sra 1ºTen (S) Nuria, com palavras de 
agradecimento pela Sra. Altenira, em seguida a Tenente Nuria, fez o uso da palavra, agradecendo, 
será verificado uma nova data para o Curso de Memorização avançado. Diretor de Assistência, o 
Vice-Presidente Fernando Cesar fez a leitura do Certificado e Medalhão Comemorativos do 
Bicentenário da Justiça Militar da União, agraciado o veterano Ulisses, o Dr. Agostinho fez o uso da 
palavra agradecendo ao Veterano Ulisses, no aniversário do Veterano Ulisses comemorado no dia 
15OUT2016, foram arrecadados 172 kg de alimentos não perecíveis, doados a Instituição Casa 
Padre Damião, Rua Desembargador Izidro, 123 – Tijuca-RJ. Veteranos Inscritos para fazerem o uso 
da palavra: O Veterano Cassiano fez o uso da palavra, agradecendo aos Veteranos Meireles e Alves, 
pelo empenho desempenhado na Operação Formosa,  sugestão de ser criada Subdiretoria Social na 
área de Operações, Manobra, essa Subdiretoria seria encarregada das relações, com o nome, tipo 
sanguíneo, horário de embarque, controle geral dos veteranos que se inscreverem para os eventos, 
CDC, divulgar as suas reuniões para os conselheiros, seminário, o site da AVCFN, não está 
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atendendo a demanda dos veteranos, Veterano Gabriel, fez o uso da palavra com a seguinte 
sugestão: Criar o Assessor para assuntos de Operações, Manobra, para ficar encarregado das 
relações, com o nome, tipo sanguíneo, horário de embarque, controle geral dos veteranos que se 
inscreverem para os eventos, criar uma parceria junto ao ARES-São Gonçalo, fazer alguns eventos 
no ARES, São Gonçalo,no intuito de ajudar financeiramente, sugestão para que a esposa do 
veterano não pague os convites das festa sediada pela AVCFN, a esposa deve ter um tratamento 
diferenciado, muitos veteranos não tem condições de pagarem os convites no valor de R$ 45,00 
reais. O Diretor Social pediu a palavra para esclarecer sobre a festa de final de ano: Explicando que 
fazia as relações de todos os veteranos nos eventos, que no momento como estava trabalhando, e 
que sempre tem ajuda do Vice-Diretor Social J. Antonio, de acordo com a NIC-003, a relação dos 
veteranos, para eventos é função do Diretor Social esclareceu que a Festa de Final de Ano, o valor 
do convite pelo o associado, no ano passado era R$ 100,00 reais, foi colocado o convite a R$ 10, o 
bufê cobra por cada pessoa o valor de R$ 70,00, com apenas R$ 55,00 reais todos participam da 
festa. O Veterano e Meirelles pediu a palavra para homenagear e entregar um premio ao 2ºTen 
(AFN) Solimar e 1ºSG-FN-EF Haús, pelo o empenho para com todos os veteranos no exercício em 
Formosa-GO. Finalizou com os agradecimentos do Tenente Solimar (ComFFE)  e o Sargento Haús 
(BFNRM). O Primeiro Tesoureiro Dagoberto da Conceição Carvalho, apresentou o balancete do 
mês de setembro e despesas variáveis extraordinária do mês de SET2016. 

 
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 

Saldo mês anterior 538.497,79 Saldo mês anterior 14.340,55 

Receitas 76.888,15 Receitas 69.046,96 

Despesas 115.734,63 Despesas 54.361,52 

Saldo que passa 499.651,31 Saldo que passa 29.025,99 

Conta movimento 29.371,49 Conta movimento 27.983,27 

Aplicações financeiras 470.242,46 Caixa 1.042,72 
 
 

DESPESAS VARIAVEIS EXTRAORDINÁRIA DO MÊS DE SETEMBR O 

Serviços Diversos 13.922,19 

Material de Consumo em Geral  2.973,74 

Transporte e  Alimentação de Veteranos 457,01 
Eventos Culturais e Educacionais (Aluguel de Ônibus, 
Aniversariantes do mês, Telefone e etc) 10.061,70 
Despesas com Funcionários (Salários e Encargos Sociais, 
Transporte e Alimentação) 26.946,88 
Total das Despesas 54.361,52 

 
O Secretário alertou que todos devem ler a ata da reunião anterior, secretário passou a ler os novos 
propostos: Membros Natos: Moab Kennedy Moares de Carvalho, Gilberto Café de Matos, Paulo 
Moacir Fontona, Roberval C. Sales Filho, José Plinio de Albuquerque, Marcilio Borges da Silva, 
Jandilson de Albuquerque Cordeiro, Joaquim Manuel de Luna Filho, Joel da Mata Pimentel, Vanildo 
Marques do Nascimento, José Correia de Araujo, Ronney Cesar de Oliveira Andrade, Chilipe Toribio 
da Rosa, José Ari Gomes de Medeiros. Membros Evetivos: Luiza Maria da Rocha, Manuel Campos 
Gomes, Arthur Fernando de Barros Carneiro Junior, Carlilo de Brito Soares, Edmilson Guedes da 
Silva, José Carlos Carvalho, João Marinho da Silva, Antonio Viana da Silva, Ednaldo Tintino dos 
Santos, Rivaldo Lima de Menezes, Lucivaldo de Souza Santos, José da Silva Lima, Iolanda dias do 
Nascimento, Gabriel Costa da Silva. Evandro José de Freitas, Eduardo Fernandes de Souza Ramos, 
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José Edson da Silva, Marcos Alexander Vale de Moura, José Aparecido da Silva, Clécio Gonzaga Dias, 
Asclepiades Amaral da Silva, José Edvaldo Lima Macêdo, Fabio Boa Morte da Silva, Rosangela Maria 
de Castro Bezerra e Maria Selma Pacheco Apolinário da Costa. Não havendo objeções, todos os nomes 
propostos foram aceitos como associados. Em seguida, às 16h23min, 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, José Nivaldo Gomes, secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada 
pelo Presidente e por mim.  
 

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de outubro de 2016.  
 

 
Fernando Cesar da Silva Motta  

Contra-Almirante (FN) 
Vice-Presidente Nacional 

 
 

José Nivaldo Gomes 
Primeiro-Sargento (RM1-FN-ES) 

Secretário 


