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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 
Ata Nº 519, de 25 de abril de 2016. 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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, Vice-Presidente 

Nacional Contra-Almirante (FN) Fernando Cesar, Diretor de Comunicações CMG (FN) Elson Luiz de 

Oliveira Gois, Diretor Cultural:  CMG (FN) Pedro Luiz Gueiros Taulois,  Diretor Social Luiz Carlos 

Costa, Diretor de Assistência Ulisses Vilela de Lima, Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, 

Diretor de Patrimônio Valdo Genésio de Andrade, Vice-Diretor de Patrimônio Nilson Martins da Silva, 

Segundo-Secretario Paulo Vicente da Silva, 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, e com a presença do Vice-Diretor Cultural  Georgino 

de Moraes Mattos, além do Gerente José Nivaldo Gomes e  vários Associados, o Presidente 

cumprimentou todos os presentes, pauta para reunião: Análise da Ocorrência evento Pai Veterano 

2016;  Acompanhamento de Exercícios; Visita/Passeio Valença-RJ;  Revisão do RI e Estatuto; e  

Revisão do PEO, Indicação de homenageados para Seção Solene de 20MAI, Convites do Encontrão: O 

presidente  iniciou a reunião, solicitando ao Diretor Social que se pronunciasse, O Diretor Social 

iniciou falando sobre a ocorrência do evento Pai Veterano em 25AGO2015, na Casa do Marinheiro, 

que o relatório analisado pelo Departamento Jurídico foi a recomendação de exclusão do veterano 

Paulo Roberto de Souza do quadro de Associado da AVCFN. Mas como o Diretor Jurídico Gabriel 

Mascarenhas Monteiro não estava presente.  O Presidente resolveu dar a oportunidade ao veterano 

Paulo Roberto de Souza de se defender, por escrito, a recomendação final do Departamento Jurídico 

foi à exclusão do veterano Paulo Roberto de Souza do quadro de Associado da AVCFN. 

Acompanhamento de Exercícios: para formalizar essas ações e em particular o ComFFE, que recebe os 

veteranos, ficou acertado que o veterano liga para a Secretaria dando o nome, a Secretaria elabora a 

relação dos voluntários e envia para o Presidente e Diretor Social que escala os voluntários que vão 

participar do evento, a Secretaria encaminha Of/Email para a Unidade que vai apoiar, os mesmo envia 

o planejamento do evento, tais como: Horário, viatura, embarque, local, catanho, paradas, refeitório, 

alojamento, uniforme, tipo sanguíneo, tel, Marca do veículo, cor e placa, em seguida o Sr. Dir Social  

divulgou a data do exercício em Três Corações, no período de 23 a 26MAI2016, mencionou quanto as 

passagens de Comando das Unidades, a Secretaria proceder, pegar os nomes dos voluntários e 

informar ao mesmo e a Unidade que enviou o convite, o Presidente  deu a notícia em primeira mão que 

Comandante Geral, nosso Presidente de honra,  pretende incentivar uma comitiva da Associação de 

Veteranos para fazer um passeio em Valença. Valença é um lugar onde os blindados fazem exercício. 

São fazendeiros que cedem as fazendas para esse exercício para grandes  unidades do Exército, 

Secretaria fazer um levantamento de custos. Pediu ao Dir Social Costa entrar em contato com o BTl de 

Blindados para obter informações. A ideia é ser um passeio. Falou sobre a forma que é divulgada os 

eventos da AVCFN, a divulgação é feita pelo sitio, jornal, grupo zap e telefone, os veteranos para 

participarem dos eventos, tem que ligar para Sec. da AVCFN, dando o nome, tipo sanguíneo, telefone e 

placa do carro, a ideia do Veterano Cassiano, foi bem aceita, todo mês será enviado para as residências 

dos aniversariantes do mês, o cartão convidando o associado a prestigiar o seu aniversario, 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. Mencionado pelo Sr. Diretor Social: O parabéns aos 

aniversariantes do mês de março, mencionou que para aniversariantes do mês de maio, seria o Bufe 
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Vila Nova, para dar oportunidade e uma avaliação de novos concorrentes a prestar o serviço, 

mencionado também que o mais antigo dos eventos fazer o relatório participando as discrepâncias. O 

presidente participou que por iniciativa do V. Alte (Refº-FN) Fernando Nascimento, que é um dos 

principais mentores do Regimento Interno e Estatuto da nossa Associação, já algum tempo ele vem 

percebendo que o nosso Regimento Interno está um pouco desatualizado e merece uma revisão. O 

presidente expediu  uma Portaria designando um grupo de estudo que vai ser o V. Alte (Refº-FN) 

Fernando Nascimento e o C.Alt (FN) Elkfury para proceder com  revisão do Regimento Interno. Se 

por acaso houver necessidade de propor mudança no estatuto o Presidente vai  propor a revisão. O 

trabalho de revisão depois de concluído deverá seguir o trâmite que for necessário. Se for mudança de 

Regimento tem um determinado rito, se for mudança de Estatuto tem outro rito diferente. Nosso plano 

estratégico organizacional, já tem um tempo que ele estar em vigor verificar se é o caso de sofrer uma 

mudança. Os diretores ficarão em condições de apoiarem essa revisão do PEO. As possíveis mudanças 

vão ser capitaneadas pelo Primeiro Secretário. Próximo tema foi à indicação de homenageados para 

Seção AGO em MAI2016. Teve várias propostas: de indicação para amigo dos Veteranos, Segundo 

Tesoureiro: Pimentel, SR São Paulo Dir. Social Costa,  Vice-Diretor de Desportos J. Antônio, SR 

Magé, Dir. de Assistência Ulisses, indicação da SR Florianópolis para Associado Benemérito, 

Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina. O Primeiro Tesoureiro 

Dagoberto da Conceição Carvalho, apresentou o balancete do mês de MAR2016. 

 

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO 

Direção Nacional Diretoria Administrativa 

Saldo mês anterior 568.595,00 Saldo mês anterior 26.994,51 

Receitas 83.176,60 Receitas 39.800,38 

Despesas 68.918,84 Despesas 57.370,45 

Saldo que passa 582.852,76 Saldo que passa 9.424,44 

Conta movimento 18.231,01 Conta movimento 8.940,53 

Aplicações financeiras 564.621,75 Caixa 483,91 

 

O Secretário alertou que todos devem ler a ata da reunião anterior, secretário passou a ler os novos 

propostos: Mario Pereira do Nascimento Filho; Alessandro Araújo de Medeiros; Paulo Batista da 

Silva; João Carlos Cardoso; Dilnei Alves Peralta; Ginaldo José de Lemos; Paulo Ricardo da Silva;  

Rogerio Luiz da Silva; Fabio Paulino da Silva; Eduardo Lima Guimarães Neto; Jony Sarmento da 

Silva; Laurindo Vasconcelos de Lima; Itamar de Souza Pinto; Emanuel Antonio da Costa;  Marcilio 

Borges da Silva; Paulo Roberto Lopes da Silva Demuth e Claudio Alves Vaz. Não havendo objeções, 

todos os nomes propostos foram aceitos como associados. Em seguida, às 16h45min, 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 Vicente da Silva, secretário, lavrei a presente Ata, que será 

assinada pelo Presidente e por mim.  

 

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de abril de 2016.  

 

 

Nélio de Almeida 
Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional 

 

Paulo Vicente da Silva 

Suboficial (RM1-FN-MO) 

Secretário 


