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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVA IS (AVCFN) 
Ata Nº 526, de 03 de março de 2017. 

 
REUNIÃO DA DAdm 

 
Aos três dias do mês de março de 2017, 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 da AVCFN, C Alte (FN) Nélio de Almeida, e com a presença do Vice-Presidente Nacional 
da AVCFN, C Alte (FN)  Fernando Cesar da Silva Motta, do Primeiro Secretario Paulo Roberto Façanha, do  
Diretor de Comunicações representado pelo  Primeiro Sargento (MU) Leal, do Diretor Cultural:  representado 
pelo 1ºTen (T) Alesxon Santos Costa,  do Diretor Social Luiz Carlos Costa, do Diretor de Assistência Ulisses 
Vilela de Lima, do Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza,  do Primeiro Tesoureiro Dagoberto da 
Conceição, do Segundo-Tesoureiro David da Silva Pimentel, do Diretor de Esporte Fernando Lessa, do Vice-
Diretor de Esporte José Antonio de Oliveira, do Assessor de Recursos Visuais Francisco Alves,  além do 
Gerente José Nivaldo Gomes e  de vários Associados. O  Presidente cumprimentou todos os presentes, e passou 
para a pauta para reunião: iniciou falando sobre a Seção Solene, confirmada para o dia 09MAR2017, a partir das 
14:00h, continuando tratou do  calendário da atividades que teve mudança na data da reunião do dia 30MAR 
para  o dia  03ABR. Confirmou o  roteiro da cerimônia para seção solene do dia 09MAR2017 e ficou de 
entregar ao Primeiro Secretário.  Passou a palavra ao Diretor Social que falou sobre o exercício que vai ser 
realizado em Paraibuna, nos dias 04,05,06 e 07 de maio de 2017, com saída no dia 04MAI e que o aluguel do 
ônibus foi  autorizado pelo Presidente da AVCFN, o que o valor do evento será de R$ 70,00 reais por pessoa, 
cada veterano deverá levar dois kg de alimentos não perecível.  O evento contará com um ACISO, esclareceu 
que os veteranos ficarão alojados em barracas e que o uniforme será o camuflado.  Orientou a levar o material 
de sapa, repelente.  O evento contará  com presença de alunos de escola municipal, haverá palestra e plantio de 
arvore na praça de Paraibuna, teste de glicose, corte de cabelo e etc.  Em relação ao coquetel da seção solene, o 
Buffet, Di Graça foi aprovado  pelo Presidente para atender o evento.  Comunicou que foi criado um grupo no 
aplicativo WathsApp, para divulgar os eventos  da AVCFN e que os participantes do grupo deverão somente 
tomar conhecimento e não devem inundar o grupo com mensagens desnecessárias.  O Primeiro-Secretário, 
atendendo a pedidos, criará um espaço no site para divulgar os veteranos inscritos nos eventos, o que tornará o 
processo de seleção transparente e ostensivo à todos. O Diretor Social informou os nomes dos  voluntários para 
para a viagem a Antártica por conta própria, se houver vaga: os veteranos Roberto, Gabriel, Meirelles e 
Prentices. Em relação ao apoio de viaturas da MB para a  condução dos veteranos para os eventos, ficou 
autorizado pelo Presidente que toda vez que houver um evento para AVCFN, o Gerente poderá, em nome do 
Presidente, solicitar  imediatamente a viatura ao Comandante do Batalhão Naval, que é a OM apoiadora, fazer 
contato imediatamente com a garagem do BtlNav, e enviar email, com cópia para o Presidente, solicitando a 
viatura. Continuando, participou que para a Seção Solene do dia 09MAR2017, o traje é o esporte fino.  O 
Presidente esclareceu que  o veterano que se comprometer em participar dos eventos devem honrar com o 
compromisso assumido o que evitará  prejuízo a AVCFN  e não eliminar a oportunidade que outro veterano 
possa  participar. O presidente determinou que o Diretor Social, junto aos donos de buffet, em reunião, chegasse 
ao um consenso do que oferecer, quais as quantidades do operacional necessário e que apresentassem as 
propostas para apreciação.  Orientou que os serviços devem ser apreciados durante o próximo evento. O  Diretor 
de Desportes, alertou para os eventos no grupo de corrida e caminhada e solicitou voluntários para ajudar na 
pasta, O Primeiro tesoureiro Dagoberto apresentou o balancete do mês de DEZ2016: 
 

Balancete Mês de dezembro de 2016 
Direção Nacional Diretoria Administrativa  

Saldo mês anterior 468.176,38 Saldo mês anterior 5.106,22 

Receitas 74.131,40 Receitas 109.816,10 

Despesas 158.707,79 Despesas 102.391,52 

Saldo que passa 383.599,99 Saldo que passa 12.530,80 

Conta movimento 25.266,29 Conta movimento 11.061,88 

Aplicações financeiras 372.538,11 Caixa 1.468,92 
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Em seguida o Presidente fez uma homenagem ao Veterano Edgar, que completou 90 anos, foi 
solicitado ao veterano Mattos que fizessem o uso da palavra, o qual recitou um poema.  O Primeiro-
Secretário lembrou da importância da leitura da última ata e passou a ler os nomes dos novos 
candidatos: JOSÉ NIVALDO SOARES DE MELO, CHRISTIAN BEZERRA ARAGÃO, MOISÉS 
MARTINS DO NASCIMENTO, ALEXANDRE VIANA ARAUJO e  EDUARDO BATISTA COSTA. 
Não havendo objeção dos presentes aos candidatos, todos foram aprovados. Em seguida, o Presidente 
desculpou-se  e deixou a reunião para atender o ComGerCFN, deixando a presidência da assembleia 
com o Vice-Presidente que em continuidade, divulgou que nos dias 11, 12 e 13MAR, a partir das 
16:00h, haverá um festival gastronômico na ARES-SG, com comida típicas e Cervejas Artesanais, 
exposição de carros antigos, atrações infantis e  shows de rock clássico e convidou todos a participar. 
O veterano Cassiano solicitou a palavra, para solicitar  homenagem ao Almirante Carlos, pela doação 
do guião, estandarte e pavilhão nacional a AVCFN, solicitou a revisão do Estatuto da AVCFN, que o 
Diretor Jurídico desse um parecer sobre as alterações do Estatuto propostas pelo mesmo e que fosse 
apreciado o documento protocolado na Secretaria da AVCFN. O veterano Agostinho, solicitou o uso da 
palavra para homenagear  veterano Edgar pelo seu aniversario,  solicitou anda, que toda vez que 
soubesse da noticia de falecimento de qualquer  veterano, fosse amplamente divulgado para que o 
maior número de veteranos possível possa homenagear o amigo falecido. O Veterano  Gabriel,  
solicitou o uso da palavra e perguntou quais as pessoas que fazem parte da comissão para a revisão do 
Estatuto,  foi informado pelo Gerente que são os Altes Fernando Nascimento e Elkfury,  o mesmo, 
continuando sua fala afirmando que os dois não possuem formação jurídica  necessária para revisar  o 
Estatuto, que a comissão seja composta, também, por um advogado ou o Assessor Jurídico da AVCFN 
com conhecimento causídico e que nosso estatuto tem alcance social.  Alertou  que a última revisão 
está cheia de brechas e variantes que permitem retornos não desejáveis.  Aproveitou  e questionou a  
arrecadação da  AVCFN  e que a despesa está maior que a receita, que o dinheiro que se encontra na 
poupança, não pode ser mexido. O Vice Presidente determinou que os tesoureiros façam um 
levantamento para ver onde se pode cortar gastos. O veterano Gabriel solicitou, ainda que  as chapas 
para as eleições para presidente da AVCFN, devam seguir o roteiro que se encontra no Estatuto e  
publicar com 30 dias de antecedência o edital para eleição. Em seguida, às 16h15min, 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, Paulo Roberto Façanha, lavrei a presente Ata, que 
será assinada pelo Presidente e por mim.  
 

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de março de 2017.  
 
 

Nélio de Almeida 
Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional 
 
 

Paulo Roberto Façanha 
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 


