
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 524, de 29 de novembro de 2016 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 
Vice-Presidente Nacional  Contra-Almirante (FN) Fernando Cesar da Silva Motta, 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, 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 Diretor de Assistência,  Ulisses Vilela de Lima, 
do Vice-Diretor de Patrimonio, Nilson Martins da Silva, do Assessor de Recursos Visuais Francisco 
Alves,  além do Gerente  José Nivaldo Gomes e  vários Associados.  Abertos os trabalhos, o Presidente 
agradeceu a presença do Cmt Hélio, Ex-Presidente Nacional da AVCFN, a SR São Paulo pela 
iniciativa da cerimônia em homenagem aos membros da Associação dos Veteranos da Coréia. 
Cumprimento todos os presentes e iniciou a reunião esclarecendo a necessidade dos Veteranos fazerem 
exames de avaliação médica antes de participarem dos exercícios e manobras pela AVCFN, 
recomendando atenção especial para que os veteranos estejam em plenas condições de saúde no ato do 
voluntariado.  As datas de nosso calendário dependem da assunção do novo Comandante-Geral, 
explicou  que as datas que dependem da confirmação do ComGer serão definidas no futuro, no entanto 
as demais datas farão parte do calendário que será divulgado no site e distribuído no periódico.  
Determinou que sejam providenciados os ofícios para reservar os espaço junto à CMN.  Em 
continuação, solicitou aos diretores que verifiquem as datas para evitar que coincidam com outros 
eventos e ajudem na correção do calendário. Passou a palavra ao Diretor Social que parabenizou os 
aniversariantes do mês e chamou a atenção para os que são convidados e não comparecem.  Devido a 
dificuldade de contato via telefone, por defeito no tronco no Arsenal da Marinha, onde a 
responsabilidade de correção do defeito mas linhas, é da  própria MB. O Presidente, acolhendo 
sugestão do Primeiro-Secretário, mandou verificar a aquisição de uma linha de telefonia celular para 
ficar à disposição da Secretaria.  Em relação a Operação Dragão a ser realizada, será dada prioridade 
para àqueles que nunca participaram de manobras e pediu que o mais antigo da manobra confeccione o 
relatório após o exercício.  Os voluntários deverão colocar o nome no livro existente na Secretaria 
Social e que essa inscrição não garante a participação, pois dependerá da quantidade de vagas.  
Chamou a atenção para o preenchimento de um Termo de Responsabilidade antes do embarque, 
afirmando suas reais condições de saúde ou da necessidade de algum medicamento específico.  Aos 
membros que fazem parte da comitiva da AVCFN, seja em manobra ou em cerimônias, deverão 
sempre se reportar ao mais antigo, da sua intenção de sair da área do evento. Aproveitando a 
oportunidade, coordenou a saída do ônibus para Marataízes e o fornecimento de um “catanho” para o 
pessoal, saindo do ComFFE às 11h30min.  Aproveitou para deixar claro que os voluntários que 
desejam  viajar para o continente Antártico deverão arcar com as despesas devido a falta de recursos da 
MB.  Quanto ao passeio para Ariró,  ainda há 20 vagas e sairá do CEFAN às 7h e custará R$ 45,00 por 
pessoa.  A Festa de Natal dia 17 de dezembro será animada pelo FuziBossa com sorteio de brindes para 
àqueles que doarem alimentos não perecíveis. O Veterano Cassiano questionou que o sorteio seja 
apenas para os que doam alimentos e não para todos e foi esclarecido pelo Primeiro-Secretário que 
todos fazem parte do sorteio e  a divulgação da necessidade da doação para participar do sorteio é 
apenas para incentivar todos em ajudar ao próximo.  O Diretor convidou todos para no dia 1/12/2016 
para a AGO na Sr Nova Friburgo, no Sanatório Naval. Em relação ao voluntariado para participar de 
eventos fica claro que os membros das SR deverão se voluntariar por meio do Presidente de cada SR e 
não diretamente à Secretaria Nacional. Em seguida o Diretor de Assistência, Veterano Ulisses, 
informou que o Ex-ComGer, Alte Carlos, melhorou e saiu da UTI. Passada a palavra ao Vice-Diretor 
de Esporte, Veterano J. Antonio,  foi informado que o Torneio de Tiro foi um sucesso.  O Vice-Diretor 
Cultural, Veterano Mattos,  confirmou a saída do ônibus em direção a Aparecida do Norte dia 9/dez às 
23h,  defronte ao elevador,  regressando dia 10/dez às 15h. O Vice-Diretor de Patrimônio informou que 
o evento no Miécimo da Silva foi muito bom e que houve ampla divulgação da AVCFN e que o 



trabalho de baixa de material inservível continua a ser feito. Respondendo ao Presidente sobre a quem 
pertence o patrimônio existente em nossa sede se da AVCFN ou da MB, esclareceu que está em 
andamento um levantamento da carga de material.    Passou a palavra para o  Primeiro-Tesoureiro, 
Veterano Dagoberto que apresentou os balancetes  do mês de outubro de 2016: 
 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 

Saldo mês anterior 499.651,31 Saldo mês anterior 32.863,54 

Receitas 66.083,34 Receitas 30.970,33 

Despesas 62.715,96 Despesas 57.147,72 

Saldo que passa 503.018,69 Saldo que passa 6.686,15 

Conta movimento 19.854,50 Conta movimento 880,36 

Aplicações financeiras 483.126,59 Caixa 5.805,92 
 
O Presidente esclareceu que as contas apresentadas terão um novo formato, detalhando as despesas por 
tipo e que os valores que hoje temos em poupança, deverão ser utilizados em benefício dos Veteranos e 
com transparência e que as solicitações de apoio financeiro às SR devam ser melhor definidas, 
montando uma planilha com os valores em conta por SR para facilitar o controle dos descontos 
mensais em favor das SR.  O Presidente da SR Magé perguntou se há possibilidade de adiantar ou 
receber doação da Direção Nacional,  o que foi respondido pelo Presidente Nacional que, após 
avaliação e aprovação do CDC o valor solicitado poderá ser adiantado e não doado.  Na elaboração do 
planejamento anual as SR deverão solicitar os valores para os eventos planejados dentro das suas 
arrecadações.  Quando o Veterano Cassiano questionou a abertura de conta-corrente para cada SR, o 
Vice-Presidente interviu, explicando que o AMN também sofre com o problema de um único CNPJ 
para todas as filiais e que na medida em que uma filial deixa de honrar seus compromissos fiscais, 
deixa a matriz em situação difícil.  Informou também, da intenção de realizar um convênio entre a 
AVCFN e o AMN para permitir a associação dos Veteranos ao AMN para frequentar as Áreas 
Recreativas da Penha e de São Gonçalo.  O Presidente Nacional determinou ao Gerente que fosse 
levado ao CDC o pleito da SR de Florianópolis em receber ajuda financeira da AVCFN para reformar 
um espaço recebido do DN.  Em princípio não acha justo ajudar a uma determinada SR  e não as 
demais, solicitou que apresentasse o seu parecer contrário. Dando continuidade, o Primeiro-Secretário  
alertou que todos devam ler a ata da reunião anterior e passou a ler os nomes dos novos propostos: 
Paulo Lemos Martins, José Ari Fernandes de Freitas, José Eliésio de Lima, Rafael Cordeiro Pecene, 
Pablo Gomes da Silva, Eliomar Cosmiro da Silva, Wagner Roberto Gibbini, Paulo Roberto Marcolino 
dos Santos, Jurandir Santiago de Vasconcelos, Aproniano Cesar Fagundes Soares, Denilson Alves 
Fernandes, Rosejaner Mendes, Anildo Crescêncio Freire, Júlia Barbosa Ferreira, Rafael Teixeira da 
Silva, Lucimar da Silva Costa, Eunice de Medeiros Alves e Vanderly da Costa. Não havendo objeções, 
todos os nomes propostos foram aceitos como associados.   O Presidente solicitou que fosse elaborado 
um quadro da evolução mês a mês das entradas e saídas dos associados em níveis nacional e por SR. 
Foi informado que não haverá reunião em dezembro por falta de condições na agenda e que a próxima 
reunião será em janeiro de 2017.  Passou a palavra para os associados e o Veterano Jairo Gabriel vai se 
reunir com o Presidente Nacional para propor a criação da SR Rio de Janeiro.  Em continuidade o 
Veterano Edgar alertou que nas viagens todos os veteranos devam assinar o Termo de 
Responsabilidade e que não  é autorizado conduzir arma de fogo, sabre, faca ou facão pois não há 
necessidade e que em nossas viagens sempre temos a segurança dos Fuzileiros Navais.  O Presidente 
deixou claro que é terminantemente proibido portar arma de qualquer natureza durante os eventos da 
AVCFN. O Segundo-Secretário foi à SR Recife e participou a assembleia que os veteranos naquela SR 
não tem recebido as carteiras de associados e que carecem de uma sede e pedem socorro para resolver 
o problema da aquisição de um espaço.  Quanto as carteiras o Gerente informou que para imprimir as 
carteiras é necessário que as SR enviem as fotos dos novos associados e que a maioria dos Presidentes 
das SR sequer utilizam os e-mails funcional recém-criados, tampouco enviam as fotos dos novos 
associados.  O Presidente definiu que o Gerente confeccionasse um ofício para as SR esclarecendo a 
necessidade de que junto à ficha seja encaminhada a foto de cada associado. O Veterano Cassiano 
alertou quanto ao risco de a MB ter  retomar os espaços cedidos à AVCFN, no entanto, foi lembrado 
pelo Presidente que hoje termos um convênio que nos assegurar o uso dos espaços da MB. O Diretor 



Social solicitou que todos os presentes assinem o livro de presença o que ajudará no planejamento para 
nossa confraternização mensal e convidou todos para depois da reunião, comemorarmos os 
aniversariantes.  O Segundo-Tesoureiro Pimentel participou do evento no EB e entregou ao Presidente 
um livro em  agradecimento por nossa visita.  O Presidente da SR Magé entregou ao Veterano Lucena 
uma Monção de Aplausos pelo empenho e  pelo serviço de divulgação e de apoio que  o Saca e Maca  
presta em todos os eventos realizados pelo CFN, pela AVCFN e SR Magé. 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 novembro de 2016.  
 

 
NÉLIO DE ALMEIDA 
Contra-Almirante (FN) 

Vice-Presidente Nacional 
 
 

PAULO ROBERTO FAÇANHA 
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 


