
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 

Ata Nº 533, de 19 de junho de 2018. 

REUNIÃO DA DAdm 

Aos dezenove dias do mês de junho 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 do Primeiro 
Secretario Paulo Vicente da Silva, ,  do Primeiro Tesoureiro David da Silva Pimentel,  Diretor de 
Patrimônio Nilson Martins, do Presidente da SR Magé Moises Queiroz, do Vice Diretor  Cultural:  
Georgino 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 abriu os trabalhos já 
confirmando a próxima reunião para o dia 17 de julho às 14h e  apresentou o novo aplicativo de gestão a 
ser adquirido para gerência do cadastro de associados, financeiro e eventos.  Aplicativo completo que 
aproveitará os dados hoje existentes que facilitará as tarefas das SR, trará economia na substituição dos 
boletos pela cobrança em cartão.  O boleto continuará para àqueles não que puderem ou não quiserem 
utilizar o cartão. Facilitará a divulgação das nossas atividades por meio de SMS e e-mail, constantes no 
cadastro.  A empresa Sivis apresentará uma proposta a ser apreciada pela DAdm e CDC. O Gerente 
esclareceu que a AVCFN esta saindo de uma cultura de papel para uma tendência mundial que é trabalhar 
com dados digitais o que oferece maior controle dos processos que envolvem o financeiro e os 
associados.  O Presidente lembrou da confecção das carteiras que passará a ser feito pela empresa a um 
custo menor, com a vantagem de ser enviada diretamente  para as Seções Regionais.  Passou  a palavra 
para o Vice Diretor Costa que tratou de eventos, falando sobre o passeio de CLanf no BtlVtrAnf e 
dependia da data para a realização.  Os interessados devem ficar atentos e o uniforme será o camuflado.  
Haverá um almoço e é importante que se faça o municiamento.  No mês de agosto teremos a festa do Pai 
Veterano onde começaremos a venda dos convites que poderá ser no cartão de crédito em 3 parcelas em 
junho, 2 parcela em julho e a partir daí a vista.  Os convites já estão à venda.  Os convites custarão R$ 
20,00 para associados e crianças até 5 anos e R$ 80,00 para convidados.  Os valores foram questionados 
mas o formato da festa é para atender melhor os Veteranos. Alertou que se fosse baixar os preços por 
questões de ter bebida alcoólica, a maioria deixaria de ir e a festa não teria boa adesão.  Esclareceu que 
não pode levar isopor com bebida devido a possibilidade de haver acidente e comprometer o Buffet.  O 
Vice Diretor lembrou que este assunto foi deliberado na última reunião da DAdm.  Já houve festa que os 
convidados tiveram que sair e comprar quentinhas em outros lugares e o Buffet do Colaço é farto e não 
falta comida, desde o primeiro até o último, todos são bem servidos.  Com relação ao 7 de setembro, os 
associados deverão se inscrever na Secretaria para permitir o controle dos que participarão do desfile. No 
desfile de Nova Friburgo tudo ocorreu bem e foi maravilhoso.  O Presidente retomou a palavra e alertou 
que a comitiva para o passeio de CLanf deve ser feito um Ofício para o ComTrRef com a relação dos que 
participarão do evento e solicitando a data do evento.  Em relação à venda de convites para os eventos,e 
sclareceu que alguns Veteranos não estavam presentes na definição da estrutura de preços para os eventos 
e alertou que a contribuição da mensalidade mal dá para manter a associação com todas as suas despesas 
e não tem como bancar todos os eventos .  O valor pago pela AVCFN é R$ 60,00 para cada associado que 
pagava R$ 20,00 e não temos fundos para bancar os convidados.  Nos formatos anteriores sofríamos com 
os que recebiam os convites e não compareciam ao evento, provocando um desperdício de dinheiro e 
comida feita a mais. O controle hoje é mais efetivo e a diminuição do número de participantes acabou 
melhorando a qualidade do serviço prestado.  Quanto ao desfile em Nova Friburgo a contratação foi feita, 
em detrimento a ida em ônibus da MB, por questões do esforço realizado para a diminuição do preço do 
frete e ao conforto dos associados. A Diretoria de Esportes foi representada pelo Costa que lembrou que a 
Empresa Única Fácil ofereceu o “chopp” para o próximo encontro de Veteranos e o Alte Nélio mandou 
incluir no relatório essa possibilidade para o ano que vem., dando ênfase a possibilidade.  Haverá uma 
manha esportiva no CEFAN no dia 23 de junho, os voluntários deverão se inscrever até 30 pessoas, com 



chegada às 8h sem lanche.  Haverá corrida, atividades esportiva e lúdicas para todos.  Os que pretendem 
lanchar mais cedo é só comunicar à Secretaria que já está com a lista aberta.  O Diretor de Patrimônio 
comunicou que o orçamento para a compra do material para a cobertura estava pronto e que devido 
orientações do Primeiro Tesoureiro, deveríamos comunicar ao Batalhão Naval a intenção de reconstruir e 
aguardar a posição para saber se será fornecido pessoal ou material para a empreitada. Alte Nélio mandou 
que minutasse uma mensagem a ser enviada ao Comando de Material sobre a obra.  O Gerente alertou 
que foi enviado e-mail com as necessidades de serviço de  elétrica, hidráulica e pintura e aguarda a vinda 
do pessoal do BtlNav. O Vice Diretor Mattos comunicou que haverá um passeio marítimo no dia 5 de 
agosto em escuna partindo do Espaço Cultural da MB pela orla do Rio de Janeiro, passando pelo Museu 
da Imigração na Ilha das Flores, encerrando com um churrasco no Clube Charitas ao custo de R$ 50,00.  
Os interessados deverão dar o nome na Secretaria e pagar antecipadamente para confirmar a participação. 
Havendo mais adesões que 90 pessoas, poderá ser conseguido outra embarcação. Novos associados 
JOÃO FRANCISCO DE ARAÚJO e CARLOS ALBERTO DA SILVA ARESTA, como ninguém se 
manifestou ao contrário, os mesmos foram aprovados.  A palavra foi passada para o Primeiro Tesoureiro 
que apresentou os balancetes dos meses de abril e maio: 

Balancete Mês de abril de 2018 
Poupança FR Direção Nacional 

Saldo mês anterior 398.145,18 Saldo mês anterior 26.250,75 
Depósito 11.387,30 Depósito 73.515,20 
Receitas Financeiras 1.716,33 Retiradas 95.020,48 
Saldo que passa 411.634,33 Saldo que passa 3.562,70 

Seções Regionais DAdm 
Saldo mês anterior 9.034,04 Saldo mês anterior 26.381,10 
Depósito 3.336,92. Depósito 38.167,56 
Receitas Financeiras 33,50 Retiradas 41.267,14 
Saldo que passa 12.404,54 Saldo que passa 23.281,52 

 
Balancete Mês de maio de 2018 

Poupança FR Direção Nacional 

Saldo mês anterior 411.797,57  Saldo mês anterior 3.562,71 
Depósto 9.972,48 Depósito 89.652,08 
Receitas Financeiras 1.930,87 Retiradas 82.183,21 
Saldo que passa 423.700,92 Saldo que passa 7.468,87 

Seções Regionais DAdm 
Saldo mês anterior 12.404,62 Saldo mês anterior 23.281,52 
Depósto 3.430,75. Depósto 36.652,79 
Receitas Financeiras 46,02 Retiradas 38.362,82 
Saldo que passa 15.881,39 Saldo que passa 21.571,49 
O Gerente esclareceu que a conta Seções Regionais existe para depositar  os valores de repasse das SR 
que não possuem conta e que fica à disposição para futuras transferência a pedido de cada SR.  O Alte 
Nélio retomou a palavra para informar que antes dessa mudança os valores das SR ficavm na conta da 
DAdm e acabava se misturando com todos os demais valores. Quanto ao valor transferido para o caixa, o 
Presidente explanou sobre esse recurso, o valor a maior que era utilizado anteriormente era devido as 
informalidade na aplicação do recurso, como hoje, a previsão é planejada e as operações são realizadas 
via internet, esse valor diminuiu e é utilizado para despesas pequenas. O Diretor de Patrimônio Nilson 
apresentou o Sargento Cesar como nosso Veterano e por servir no BtlLogFuzNav, divulga nossa AVCFN 
para o pessoal da Ativa, sugeriu então compor um grupo para divulgar a Associação nas OM do CFN.  



Alte Nélio interpelou para saber melhor a proposta e sugeriu que fosse montada uma palestra a ser 
apresentada nas OM, nas seguintes áreas, CIAMPA, BFNIF, BFNIG e BFNRM e lembrou que o Alte 
Elkfury tem várias já montadas. Mandou fazer mensagem para a FFE para solicitar a realização das 
palestras. O Presidente da SR Magé, Veterano Queiroz,  pediu a palavra para falar sobre a nossa 
participação na política e mesmo sabendo que a AVCFN é apartidária, solicitou que os candidatos 
Veteranos pudessem ter um espaço para apresentar suas propostas em debate em  alguma data posterior. 
O Presidente pediu uma relação dos Veteranos candidatos para avaliar a proporção e a quantidade.  O 
Veterano Edgar pediu a palavra para elogiar o Encontrão e reclamar do som embaixo das árvores que 
atrapalhou muito – foi esclarecido que era um DJ contratado pelo CIASC.   Propôs que ao falecer um 
Veterano deveria ser presenteada a família com uma Bandeira Nacional ao invés de uma coroa. O 
Presidente determinou que seja feita uma homenagem durante o evento do funeral e a compra de 
Bandeiras Nacionais para ser entregue aos familiares. A palavra foi passada para o Veterano Agostinho 
Campos para alegar sobre a abertura da Sede Nacional para a troca de roupa dos Veteranos que 
participarão de comitivas e afirmou que a AVCFN precisa abrir e atender esses Associados e neste 
momento o Gerente Façanha respondeu que este assunto já havia sido resolvido nas duas últimas reuniões 
- a Sede Nacional abrirá uma hora antes do embarque do pessoal e lembrou ainda, que não só os 
Veteranos são acolhidos na Sede, como também todo e qualquer militar da ativa que precise trocar de 
roupa, tomar um café ou beber água.  Lembrou que por muitas vezes os Veteranos e Pensionistas, se 
valem do conforto da Sede para aguardar o atendimento no posto do SVPM.  O Veterano Agostinho 
sugeriu homenagear algumas autoridades do CDC em data a ser definida. Sugeriu ainda, que na ausência 
do Presidente, devido sua agenda apertada, pediu que fosse outorgado poderes  para um Ouvidor atender 
os associados e se colocou à disposição o que foi rechaçado de imediato pelo Presidente que faz questão 
de não transferir essa responsabilidade e que pretende estar sempre presente e se alguém quiser propor ou 
sugerir alguma pauta, que seja feita formalmente através dos canais existentes. Caso o Presidente não 
esteja presente, o Vice-Presidente ou quem esteja conduzindo o trabalho, as informações sejam coletadas 
e enviadas ao Primeiro Secretário que interveio e informou que o atendimento já ocorre pelo Diretores e 
Gerente que levam ao conhecimento do Presidente aquilo que não pode ser esclarecido ou resolvido. O 
Gerente fez um esclarecimento   sobre a inscrição para falar nas reuniões: está previsto do Regimento 
Interno que o Associado deverá se inscrever antecipadamente junto ao Primeiro Secretário para que o 
assunto seja estudado e a mesa possa dar uma resposta apropriada ao questionamento.  O Presidente antes 
de encerrar a reunião orientou que o Primeiro Secretário e o Veterano Agostinho Campos, bem como o 
Gerente farão parte do Grupo de Trabalho para revisão do Estatuto e Regimento Interno. Agradeceu e em 
seguida, às 16h15min, 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 19 de junho de 2018.  
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Gerente 


