
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 

Ata Nº 531, de 24 de abril de 2018. 

REUNIÃO DA DAdm 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 Vice-Presidente C 
Alte (FN)  Fernando Cesar da Silva Motta, com a presença do   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,  Assessor da Diretoria Social, Veterano Pedro Ribeiro, do 
Assessor Jurídico Agostinho Campos,,  além do Gerente Paulo Roberto Façanha e  
de vários Associados.  O Vice-Presidente Nacional deu boas vindas aos presentes 
e esclareceu que o Presidente estava em Manaus e que depois dos trabalhos 
vamos homenagear os aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março. 
Passou a palavra para a Diretoria Social, representado o Veterano Pedro Ribeiro 
que falou sobre a Festa do Pai Veterano que a pesquisa para verificar se poderia  
reduzir o preço dos convites das festas e após o levantamento o valor sem a 
bebida cairia para R$ 72,00. Levando em consideração o custo x benefício e a 
qualidade do serviço oferecido, vemos claramente que a economia não valerá a 
pena, uma vez que a AVCFN terá que adquirir as bebidas, providenciar transporte 
e local para armazenamento,  colocar para gelar e servir durante todo o evento.  O 
Presidente colocou em votação para a assembleia para decidir se continuaria  a 
venda dos convites a R$ 80,00 com bebida ou a R$ 72,00 sem a bebida.  Apenas 
um voto a favor de baixar o preço e vender sem bebida, a grande maior dos 
presentes votou por manter o preço e os serviços a R$ 80,00.  Continuando, o 
Assessor informou que haverá a Cerimônia dos Mantenedores da Paz e que 
aguardávamos apenas o convite formal para formar a comitiva de representação, 
os interessados devem dar o nome na Secretaria da AVCFN..  Para o exercício em 
Paraibuna a taxa será de R$ 70,00  e não haverá o apoio de ônibus pela AVCFN.  
O Gerente informou que este evento é um muito bom que dá apoio a várias 
crianças em idade escolar e tem a participação das três Forças Armadas, no 
entanto,  a SR São Paulo não participará do evento, mas motivou à todos os 
Veteranos que participem. A iniciativa é do Veterano Marquini, daquela SR. O 
Veterano Pedro convidou todos para no final da reunião participar do corte do 
bolo com refrigerantes e salgados em comemoração aos aniversariantes do 
primeiro trimestre.  Passada a palavra ao Vice-Diretor de Esportes, Veterano J. 
Antonio, falou sobre a Corrida da Paz, dia 27 de março e que teremos um pelotão 
de até 25 pessoas e confirmada que dia 23 de junho uma manhã esportiva com os 



Veteranos e família, com atividades esportivas e lúdicas.  Os interessados devem 
se inscrever na Secretaria da AVCFN.  Os novos associados são:  Marcelo 
Mendes Melo,  Maviel Ferreira Gomes, Jorge Lopes da Silva, João de Lucena, 
Francisco Jose Bayma Muniz, Lino Garcez da Rocha, Alberto Dantas Vieira, José 
Hélio Moreira Fernandes, Fernando José da Cruz Soares Junior, Anderson da 
Costa Farias, Reilane dos Santos, Lisandra Botelho Martins, Heron Domingues 
Rodrigues, Hanz Julgem Klein, Edinaldo Barbosa de Castro, Marcio Neves de 
Senna, Izac Severino da Silva, Juscelino Mota Vieira, Luiz Osório Rodrigues 
Gedel, Jonathan Fagundes dos Santos, Raniel Menezes Marques, Marcelo 
Almeida Antunes, Ubiraci Correia Neto, Edson Lessa, Claudio Augusto Soares, 
Jose Ronaldo dos Santos Araújo, Jose Renato Lopes de Medeiros,  Sérgio 
Ricardo P. Nascimento, Fidelcino Gonçalves, Diombar Fontes e Lucio de Brito 
Cabral.  O Vice-Presidente, apresentou os novos candidatos e como ninguém 
manifestou contrário aos indicados, todos foram confirmados como novos 
associados da AVCFN.  Passou a palavra para o Tesoureiro, Veterano Pimentel  
que passou a apresentar o balancete do mês de março: 

Poupança FR Direção Nacional 

Saldo mês anterior 374.580,86 Saldo mês anterior 4.971,91 
Depósito 8.468,95 Depósito 81.843,70 
Receitas Financeiras 1.571,58 Retiradas 58.273,121 
Saldo que passa 384.621,39 Saldo que passa 28.542,12 

Seções Regionais DAdm 
Saldo mês anterior 3.073,06 Saldo mês anterior 6.855,26 
Depósito 2.546,92 Depósito 28.935,20 
Receitas Financeiras 12,26 Retiradas 24.644,10 
Saldo que passa 5.632,24 Saldo que passa 11.146,36 

  

 O Gerente esclareceu sobre a participação da AVCFN nos vôos para 
Antártica e devido ao corte nas vagas, o número de participantes será reduzido, de 
acordo com as informações recebidas da SECIRM, obedecendo o critério do 
Presidente da DAdm.  Em relação aos inadimplentes e cumprindo o deliberado 
em assembleia, os que não fizeram acordo com a AVCFN foram desligados e os 
demais que entraram em contato, foram mantidos.  Orientou à todos que o 
Veterano que receber convite ou souber de algum evento, deverá comunicar a 
Secretaria para que haja a divulgação e solicitação de apoio de viatura.  O 
controle de quem poderá participar dos eventos da AVCFN cabe à Secretaria da 
AVCFN por ter as ferramentas de avaliação de quem está em dia com suas 
obrigações. Aberta a palavras aos associados, o Primeiro Secretário  convidou o 
Veterano Ednor que agradeceu com àqueles que contribuíram com alimentos 



durante o Encontrão de Veteranos e sugeriu emitir uma nota de agradecimento 
pelo 2.500 quilos de material arrecadado.   Propôs que os Veteranos que 
necessitem trocar de roupa para eventos pudessem utilizar o compartimento 
anexo ao HCM, que hoje já é utilizado por militares que chegam a paisana para a 
troca de roupa. Sugeriu, também, que por ocasião da festa de final de ano, que 
cada Veterano contribuísse com um brinquedo para doação às entidades carentes e 
que seria entregue na mesma ida para entrega dos mantimentos arrecadados.  
Passada a palavra ao Cmt Forma parabenizou o nosso Encontro de Veteranos e 
que ficou surpreso com a motivação e entusiasmo durante o evento e que o 
Espírito de Corpo estava latente. Comunicou que faz parte de um grupo União de 
Militares de apoia dos baixados no HNMD de forma voluntária e que leva a 
palavra de Deus para todos. Aproveita e leva nosso Jornal O Veterano para 
divulgar nosso trabalho também.  O Veterano Adelino pediu a palavra e sugeriu 
que, para a troca de roupa, ao invés de usar o espaço do HCM, o mais antigo 
tenha uma cópia da chave da Sede Nacional para utilizar o  espaço da Sede e o 
Gerente esclareceu que ficou decidido que toda vez que houver um evento, a Sede 
Nacional será aberta meia hora antes da hora do embarque.  Em seguida o 
Veterano Agostinho Campos informou que foi nomeado Assessor Jurídico para 
colaborar com a AVCFN e se sente lisonjeado com o convite e sempre ajudará 
naquilo que for necessário e propôs agraciar alguns Veteranos que muito 
contribuem com a AVCFN de forma altruísta e por isso merecem as devidas 
homenagens, como por  exemplo, os membros do CDC.  Para tanto, trouxe do 
maranhão placas de madeira com azulejo português com dedicatória, sem ônus 
para a AVCFN e pediu para o Presidente para agendar uma data para a cerimônia. 

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Vice-Presidente agradeceu 
a presença de todos e convidou ao presentes para participar da homenagem aos 
aniversariantes. 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 24 de maio de 2018.  
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