
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

(AVCFN) 

Ata Nº 528, de 27 de junho de 2017. 

REUNIÃO DA DAdm 

  Aos vinte e sete  dias do mês de junho de 2017, às 13h30min, 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 Jurídico, CMG Gabriel Mascarenhas Monteiro, 

do Segundo-Secretário, Veterano Paulo Vicente da Silva, do Diretor de Patrimônio, Veterano Valdo 

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

Comunicações, representado pelo Primeiro Sargento (MU) Leal, do Vice-Diretor Cultural, Veterano 

Georgino de Moraes Mattos,  do Diretor Social Luiz Carlos Costa, do Diretor de Assistência, Veterano 

Ulisses Vilela de Lima, do Vice-Diretor Social Pedro Ribeiro de Souza, do Primeiro Tesoureiro, Veterano 

Dagoberto da Conceição, do Segundo-Tesoureiro, Veterano David da Silva Pimentel, , do Vice-Diretor 

de Esporte, Veterano José Antonio de Oliveira, do Assessor de Comunicação, Veterano Lúcio de 

Lucena, do Assessor de Recursos Visuais, Veterano Francisco Alves, além de vários Associados. O 

Presidente cumprimentou todos os presentes, dando boas vindas aos Presidentes Regionais da AVCFN 

e passou para a pauta para reunião: iniciou esclarecendo que devido a contratação do Suboficial Paulo 

Roberto Façanha como Gerente da AVCFN, o mesmo renunciou ao cargo de Primeiro-Secretário e 

desassociou-se da AVCFN, compatibilizando a situação e o Segundo-Secretário, Veterano Paulo Vicente 

da Silva, assumirá a função de Primeiro-Secretário.  Com a renúncia do Diretor de Esporte, CMG Lessa 

Gomes, assume o Vice-Diretor de Esporte, o Veterano José Antonio de Oliveira.  Em seguida o 

Presidente passou a palavra ao Diretor Social que falou das viagens previstas, dando oportunidade ao 

pessoal fora da sede, lembrando que  é necessário que o veterano possua todos os uniformes previstos 

e que os Presidentes da SR enviassem a relação dos interessados para serem avaliados pelo Presidente.  

Afirmou, em seguida que existe um livro para a inscrição dos voluntários na Sede Nacional e que os 

interessados devem ligar ou enviar e-mail ou vir pessoalmente para colocar seus nomes neste livro. 

Alertou quanto ao uso dos grupos de “watsapp” criados para facilitar a comunicação de eventos e 

divulgação de assuntos importantes e pediu para que não fosse colocado ali, mensagem desnecessária.  

O Presidente deu ênfase ao uso das mídias sociais e solicitou o uso coerente de todos os veteranos.  O 

Diretor Costa falou que está em planejamento a ida de 10 veteranos à Fortaleza, para participar do 

Encontro do Nordeste e que é intenção da AVCFN custear a passagem terrestre  para 10 veteranos e 

que enviará a despesa para apreciação do CDC.  O Presidente confirmou a intenção e que os 

voluntários serão avaliados para a composição da comitiva e, sendo aprovada a despesa pelo CDC, que 

ele deve ficar em torno de R$ 500,00 por veterano. Deixou claro que qualquer outro valor, ficará a 

cargo do veterano.  Motivou os veteranos para que prestigiem o evento, lembrando que outras 

despesas de hospedagem e alimentação, ficará por conta de cada veterano. A SR de Fortaleza será 

informada do quantitativo de veteranos que participará.  O Diretor Costa foi informado pelo pessoal de 

Fortaleza que as diárias ficam em torno de R$ 110,00 e  a viagem  de ônibus dura 48 horas.  O Diretor 

Costa informou que o Vice- Diretor Social, Veterano Pedro tem participado das reuniões sobre o desfile 

de 7 de setembro  e que ainda teremos mais duas reuniões nos dias 12 de julho e 29 de agosto para 



ajustes finais.  As inscrições para a viagem a Antártica ainda estão em aberto e àqueles que pretendem 

participar devem colocar seus nomes no livro na secretaria.  Outro evento brilhante foi o Paraibuna, 

nos dias 4, 5 e 6 de maio,  com a presença de mais de 400 crianças, soltura de animais silvestres em 

extinção - liderado pelo Suboficial Meireles com a presença de muitas autoridades militares e 

municipais, foi realizado o Cerimonial à Bandeira nos moldes do CFN e um pequeno ACISO na praça 

central.  Em Nova Friburgo, a SR da Cidade, participou do aniversário do Município, com uma comitiva 

da AVCFN e já fomos convidados para a festa do ano que vem que comemorará 200 anos da cidade. 

Participamos da Cerimônia dos Mantenedores da Paz e o nosso comportamento nos eventos é 

importante.  Dia 26 de agosto na Casa do Marinheiro será realizada a Festa do Pai Veterano e os 

convites estarão disponíveis para a venda na semana que vem.  O Presidente reforçou o aspecto do 

comportamento do nosso pessoal  em eventos – tem sido observado que alguns veteranos esquecem 

as normas de boa conduta durante as recepções, que na maioria das vezes, é realizada nas Praças 

D’Armas das Organizações Militares, ou seja, no círculo dos oficiais e, é natural que participemos dessas 

recepções, no entanto, é importante que observemos a conduta social esperada de cada Fuzileiro 

Naval.  Pediu aos Veteranos mais antigos, que ao perceberem atitudes fora do aceitável, corrijam em 

tempo hábil para evitar problemas. Chegando ao conhecimento do Presidente algum caso de 

indisciplina, as providências disciplinares serão cumpridas de acordo com o nosso Estatuto e Regimento 

Interno.  O Presidente alertou quanto ao grande número de inadimplência que hoje é de cerca de 1.400 

– as SR serão informadas de seus associados inadimplentes para conseguir rever esses associados para 

a condição de adimplência.  Faz-se necessário um esforço para resolvermos esse problema, mesmo que 

seja necessário firmar acordo para dividir a dívida.  O Importante é não perder o associado, mantendo a 

arrecadação da AVCFN.  Será mantido o boleto para cobrança, não de forma trimestral, mas mensal por 

meio de um carnê que serão enviados pela Postal da MB para que os Presidentes das SR tenham o 

controle dos que recebem os carnês.  No caso da perda do boleto/carnê, os custos ficarão por conta do 

associado.  Continuando a falar sobre o pagamento das mensalidades, não será mais aceito o depósito 

em conta da AVCFN, devido a dificuldade em identificar o depositante.  Estamos estudando a 

possibilidade de realizar o débito automático em conta ou o pagamento em conta de serviço.   Foi 

elaborada uma nova ficha de inscrição para realizar o recadastramento dos associados, permitindo a 

atualização somente dos dados necessários, onde o veterano poderá indicar quais os eventos 

realizados pela AVCFN pretende participar. Em relação a viagem a Antártica, diante da crise, o 

associado voluntário, deverá custear as despesas, no entanto, a disponibilidade das aeronaves está 

restrita e não temos a confirmação do evento para este ano. O nosso Jornal O Veterano está disponível 

– houve uma descontinuidade no setor da comunicação social com a saída da Tenente Cintia, mas 

conseguimos envidar esforços para normalizar a edição desse periódico.  O seguro de vida foi avaliado 

e suspenso para uma reformulação – recebemos uma proposta da MAPMA e como a redução de 

valores foi muito pouca, sugerimos a mudança no molde da contratação:  somente para os RM2 ou por 

evento.  Estamos recebendo as propostas, no entanto, devido a dificuldade de definir o risco com a 

participação dos veteranos em exercícios militares, as seguradoras não atendem a nossa demanda.  

Outras propostas foram apresentadas, como criar um fundo reserva para ser utilizado em caso de 

acidente, no entanto, teríamos dificuldades em aplicar uma regra apropriada de indenização.  O seguro 

é necessário sim, mas não da forma que fazíamos e vamos resolver essa pendência antes do próximo 

evento.  Dando continuidade, passou a tratar do RUNAV e solicitou àqueles que tenham alguma 

proposta de alteração do regulamento ou sugestão para novos uniformes, que enviem até 30 de julho 

para o Gerente.  Tratando de contas bancárias e das transferências mensais para as SR dos valores 

proporcionais ao número de associados, a AVCFN necessita criar uma estrutura que atenda as normas 



contábeis, principalmente no que se refere às comprovações financeiras, para tanto, é imperativo criar 

o CNPJ para cada SR e constituir uma conta bancária em nome da DAdmR, possibilitando a 

movimentação bancária dentro da instituição e não mais, entre Associação (Jurídica) e Pessoa Física 

(Presidente da SR).  Teremos uma despesa inicial que é inevitável, mas o fato é que para cumprir as 

normas temos que nos adequar, eliminando a fragilidade.   Claro que as SR que não justificarem as 

despesas, devido o baixo número de associados, terão essa contabilização de recursos feita pela DAdm 

Nacional. Já foi gasto um valor inicial com a pesquisa dos nossos CNPJ, em torno de R$ 700,00.  O 

Serviço com o escritório de contabilidade sendo confirmado,  todas as SR serão atendidas pelo mesmo 

contrato de prestação de serviço que ficará sob a supervisão da AVCFN.  Além da despesa inicial com a 

pesquisa, haverá a despesa com a criação dos CNPJ para as SR e a manutenção do contrato para 

atender a demanda da AVCFN.  Foi proposta a contratação de um profissional pela AVCFN para 

atender, de forma exclusiva, o serviço de contabilidade.  Tudo será avaliado e depois de consultado o 

CDC, chegaremos a uma decisão para  melhor atender nossa associação.  Em relação ao controle 

financeiro da AVCFN, foi esclarecido que apesar do rigoroso controle interno da movimentação, com a 

ajuda imperiosa dos tesoureiros, supervisão do Gerente e controle do Presidente,   a DAdm  errava em 

apresentar o demonstrativo mensal, onde concentrava valores na conta poupança:  consórcio e valores 

das SR retidos (por falta de conta bancária das SR) e o próprio saldo da poupança, o que dava uma 

impressão equivocada daquilo que realmente constava em poupança. Foi feito um trabalho para 

melhorar a transparência, permitindo um melhor entendimento, em particular do fundo reserva, o que 

será apresentado em breve.  O valor de cada SR, hoje existente na conta da poupança nacional, será 

transferido para outra conta, a ser denominada Poupança SR.  Quanto a diminuição do valor em fundo 

de reserva, muito se deu por conta da dificuldades financeira das OM, devido ao contingenciamento da 

orçamento da União, o que nos obrigou a ter uma maior participação nos eventos, antes  apoiados pela 

MB. Como exemplo, citou o Encontrão de 2016 onde a AVCFN participou com R$ 40.000,00 e este ano 

com R$ 15.000,00.   O Gerente esclareceu que outro fator que forçou a diminuição do fundo reserva foi 

o aumento da inadimplência de quem paga em boleto.  No primeiro trimestre de 2016 o valor 

arrecadado foi de cerca de R$ 22.000,00 e no primeiro trimestre deste ano foi  de cerca de R$ 

10.000,00, uma queda substancial que reflete na necessidade de sacar da poupança para cobrir o valor 

não arrecadado.  Será implantado o modelo de formulário para a autorização de despesa, o que vai 

padronizar os pedidos, o que evitará a diversidade de formas de solicitação. O Primeiro Secretário 

lembrou a importância da leitura da última ata e passou a ler os nomes dos novos candidatos: Sandro 

Vieira Alvarenga,  Autaci Almeida Azevedo, Sidnei Marcario da Silva,  Cicero Izaias de Macedo Freire de 

Lira, Rogerio Misael da Silva,  Thiago Leonardos dos Santos,  Bruno da Silva Biggi,  Katia Regina Vianna 

Sebastião Sales Bueno Junior, Edmilson de Souza Praça,  Udson Santana Monteiro,Evaldo Ferreira Rego, 

Aurivaldo dos Santos Batista, Cléber Trindade Bezerra, Narriman da Costa Ribeiro, Jurandir Santos 

Medeiros, Joseval dos Santos, Ademir Jose Souza Salomão,  Edvaldo Sacramento Reis, Geraldo de Jesus 

Gomes,  Antonio Carlos Barreto Costa, Gildete Fagundes Silva, Jailton Carvalho Almeida,  Genivaldo dos 

Santos Cardoso,  Nilton Ferreira da Silva, Lucio Mauro das Neveas Botelho, Alexandre da Silva Modesto, 

Oswaldo Henrique Rocha Fortes,  Julita Andrade de Menezes,  Valmir Bittencourt,  Sérgio Viana dos 

Santos,  Jessé  Alves de  Albuquerque Filho,  Alcides Bezerra de Lima, Almir Farias Torres, Lenildo José 

Carvalho Santos Maior,  Nelson Nascimento de Freitas, João Fernando Vieira,  Hugo Rodrigues da Silva, 

Celio Viana Machado,  Rodnei Soares Vieira, Luiz Gilberto Campos,  Elson Montaleone,  Manoel Alves 

de Souza Filho,  Adimir Catarino Rigone,  Ypacio Rodrigues da Silva, Paulo Alexandre Farias da Silva,  

Luciel Arantes Araujo,  Rodrigo Alves Carneiro,  Claudeson Pereira dos Santos,  Cleiton Vieira Adelino,  

Lucio Camilo,  José Costa de Moraes,  Márcio dos Santos e Silva,  Carlos Alberto Macedo da Rosa,  



Alberto Francisco de Moura,  Luciano Rodrigues Santana,  Gilberto Pereira da Silva,  Waldinei Nunes 

Macedo,  Luis Carlos de Aquino Alves,  Joezo Ribeiro Junior,  Elidimar Queiroz e Almeida e Moises da 

Silva Azevedo.  Não havendo objeção dos presentes aos candidatos, todos foram aprovados.  Em 

seguida, às 14h25min, 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, 

lavrei a presente Ata, que será assinada pelo Presidente e por mim. 

 

  Rio de Janeiro, RJ, em 27 de junho de 2017.  

 

 

 

Nélio de Almeida 
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Presidente Nacional 

 

 

 

Paulo Roberto Façanha 

Suboficial (RM1-FN-ES) 

Primeiro-Secretário 


