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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 

Ata Nº 530, de 19 de março de 2018. 

REUNIÃO DA DAdm 

Aos dezenove dias do mês de maço de 2018, 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 C Alte (FN)  Fernando 
Cesar da Silva Motta,   Primeiro Secretario Paulo Vicente da Silva, ,  do Primeiro 
Tesoureiro David da Silva Pimentel,  Diretor de Patrimônio Nilson Martins,  do Vice 
Diretor  Cultural:  Georgino de Mattos,  do Vice Diretor Social Luiz Carlos Costa, do 
Assessor Jurídico Agostinho Campos,,  além do Gerente Paulo Roberto Façanha e  de 
vários Associados.  O Presidente Nacional deu boas vindas aos presentes e esclareceu 
que devido a AGO com início previsto para às 15h, a reunião deveria ser feita de forma a 
não avançar o horário previsto. Passou a palavra ao vice Diretor Social, Veterano Costa 
que iniciou a fala informando que haverá 4 voos para a Antártica  e que os voluntários, 
que se inscreveram até dia 28 de fevereiro constam em relação para apreciação do 
Presidente Nacional. Os eventos institucionais previstos são o Baile da CMN, porém os 
convites já foram todos vendidos.  Dias 27 e 28 de março haverá a apresentação da 
Banda Sinfônica e os interessados deverão se inscrever na Secretaria da AVCFN.  Dia 5 
de maio está marcado o 44º Encontro de Veteranos do CFN no CIASC. Amanhã, dia 20, 
haverá a passagem de Comando da CiaPol e os interessados deverão se inscrever na 
Secretaria também. Dia 6 de abril haverá o aniversário do GptFNRJ às 11h e a AVCFN 
foi convidada a enviar uma comitiva, está previsto a saida de um ônibus do elevador do 
HCM.  Agradeceu ao Alte Nélio sobre o pronunciamento feito a respeito de uma notícia 
falsa divulgada no “facebook” a meu respeito e disse: “ teve um indivíduo, ele colocou 
no face falso o nome dele Assaid Filho,  travestido de rainha da Inglaterra que postou 
uma nota falsa a meu respeito e  o Presidente Nacional publicou uma nota de 
esclarecimento que está em destaque na página da associação.  Seria impossível um 
diretor da Associação roubar 500 mil reais, ele postou que eu roubei dinheiro de contrato 
de festas, realmente o diretor social contrata buffet, contrata banheiro químico, é ele que 
contrata tudo,  porém quem paga é o tesoureiro, infelizmente, dinheiro eu não tenho.  
Mas eu sei que tem algumas pessoas que  apoiaram ele, eu conheço muito bem, essa 
briga já é muito antiga,  esse individuo passou pela AVCFN, ele foi desligado por não ser 
aceito, porque ele não tinha uma assinatura na ficha, e o nome da pessoa é Jamil Pereira 
Filho, se chama  Mustang, muitos ja o conhecem, e eu digo, tomem cuidado com ele 
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porque ele é um cara doente, esquizofrênico, eu ja processei algumas vezes, não vou 
perder tempo, não vou gastar meu dinheiro, tem que contratar advogado. Mas sei que tem 
alguns advogados aí, desses de porta de cadeia que estão por trás disso, mas eu lamento, 
lamento e agora pra completar ele postou que eu vendi o cadastro da associação para o 
vereador Sandro Almeida, que é uma pessoa integra, na qual ele diz que o vereador é o 
mandante e eu o matador, interessante eu sou o matador e ele tá vivo, depois dele postar 
esse monte de coisa continua vivo, por mim ele vai continuar vivo por muitos e muitos 
anos. Vou agradecer novamente ao Alte Nélio”.  Em continuação o Alte Nélio esclareceu 
duas situações: a viagem a Antártica porque que tivemos que limitar as inscrições dia 28, 
para limitar os critérios, antiguidade de número de inscrição, o que nãos seria possível se 
as inscrições estivessem abertas. Em relação a essa questão, vamos chamar de denúncia, 
colocada por um indivíduo, onde foi  mencionado o diretor social, é importante dizer que 
pessoalmente eu não dou crédito a essa coisas que vem pelas mídias sociais; já falei aqui 
diversas vezes e vou falar mais uma vez por conta desse evento: se tiver uma queixa, faz 
uma queixa formal, protocola na secretaria que a gente vai apurar. De boca, assim, não dá 
para a gente trabalhar fora do que consta no regulamento. Não estou entrando em maiores 
considerações sobre a pessoa que fez, até porque formalmente não há como se identificar; 
esse assunto não é novo, essa questão ocorreu no passado, com a mesma pretensa pessoa, 
mas formalmente não pode dizer que é A ou que é B. Seria uma leviandade, a Associação 
tomar uma atitude sem provas. Essa nota foi apenas genérica explicando aos nossos 
associados que os controles que existem são suficientes e tem dado resultado em 
particular o controle exercido pela administração e pelo CDC. Com o retorno do Cmt 
Adauto de missão no exterior,  a nossa comunicação social ficou reforçada, ele retomou 
as demandas do nosso jornal e está cobrando das SR que enviem material, solicitou que 
todos nós colaborássemos com mais matérias. A palavra foi passada para o Primeiro-
Secretario que apresentou os novos candidatos: Membros Natos: Edson Firmino; André 
Luiz dos Santos; Marcos Antônio dos Santos; Jorge Alexandre Romualdo da Silva; 
Glébio Antonio Alves dos Santos; Celso Aparecido Ribeiro;  Gedaia Lourenço da Silva; 
Walter Wagner Martins; Rubem Alberto Santana; Everaldo Batista Silva; Armando 
Xavier de Souza; Francisco Valcílio de Salles e Jorge Alberto Maia de Araújo. 
MEMBROS EFETIVOS: Lincon Lopes; Francisco Rodrigues Caetano; José Idelio 
Fernandes Cardoso; Wesley de Souza Custódio; José Hipólito da Silva; João Francelino 
Ferreira; e, João Ferreira Gomes Filho. Sobre os membros propostos alguém se pronuncia 
contrário a admissão de pessoas ao nosso quadro?   Não? Sejam todos muito bem vindos.  
O presidente passou a palavra ao Primeiro Tesoureiro apresentou o balancete de fevereiro 
de 2018: 
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Poupança FR Direção Nacional 

Saldo mês anterior 352.100,75 Saldo mês anterior 5.409,97 
Depósito 20.448,49 Depósito 63.040,00 
Receitas Financeiras 1.834,46 Retiradas 63.783,21 
Saldo que passa 374.383,70 Saldo que passa 3.923,55 

Seções Regionais DAdm 
Saldo mês anterior 201,41 Saldo mês anterior 12.987,25 
Depósito 2.870,00 Depósito 30.136,20 
Receitas Financeiras 0,76 Retiradas 36.216,69 
Saldo que passa 3.073,06 Saldo que passa 6.906,78 

 
 

Dando continuidade, o Veterano Pimentel explanou sobre a composição das 
parcelas da mensalidade: Mensalidade por bilhete de pagamento; desconto de 3%; 
mensalidade de associado que paga por boleto: desconto de 8%.  Em relação às 
homenagens propostas pela SR Fortaleza, não houve restrição quanto às indicações 
que foram aprovadas e os referidos certificados serão entregues no Encontrão do 
Nordeste, em Fortaleza, em Sessão Solene a ser realizada dia 7 de outubro.  Não 
havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente agradeceu a presença de 
todos e 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 19 de março de 2018.  

 

Nélio de Almeida 
Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional 
 
 
 

Paulo Roberto Façanha 
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Gerente 
 


