
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 

Ata Nº 534, de 17 de julho de 2018. 

REUNIÃO DA DAdm 

Aos dezessete 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 dos Membros do 
CDC,   V Alte(FN) Fernando do Nascimento, Cmt Juvenal, Veteranos Humberto, 
Antoninho, Pedro Paulo e Márcio,  do Diretor Cultural, CMG (FN) Pires, 
Primeiro Secretario Paulo Vicente da Silva, ,  do Primeiro Tesoureiro David da 
Silva Pimentel,  Diretor de Patrimônio Nilson Martins,  Vice-Diretor Social Luiz 
Carlos Costa, 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 Alte Fernando está a caminho e para 
cumprir o horário, iremos adiantar a pauta e na sua chegada começaremos as 
homenagens propostas pelo Veterano Agostinho Campos.  Passou a palavra ao 
Cmt Gabriel que falou de sua experiência durante sua viagem para a Antártica, 
enaltecendo os valores adquiridos em uma reportagem feita pela TV Record e a 
importância das pesquisas desenvolvidas pelo Brasil no Continente Antártico.  
Com a chegada do Alte Fernando, o mesmo lembrou de um pouco da nossa 
história.  A palavra foi passada para o Veterano Agostinho Campos que 
homenageou os membros do CDC, começando pelo Alte Fernando do 
Nascimento com a entrega de placa tradicional da cultura Maranhense em azulejo 
português.  Em continuidade chamou o Cmt Pires, Cmt Juvenal, Veterano 
Humberto, Veterano Pedro Paulo, Veterano Antoninho e Veterano Márcio.  Esses 
Veteranos são exemplo de dedicação e empenho na construção e manutenção de 
nossa AVCFN – a condução dos trabalhos de supervisão de nossas contas é parte 
importante de nossa associação. Após as homenagens, a reunião continuou com o 
Diretor Cultural que falou sobre o Tour Cultural de escuna, no dia 21 de 
setembro, com saída do Clube Naval com saída às 10h, partindo para a Ilha das 
Flores, para visitar o Museu do Imigrante e após nos dirigiremos ao Clube 
Charitas para um churrasco com direito ao uso da piscina.  Valor de R$ 50,00 a 
ser pago na Secretaria da AVCFN.  Passando a palavra ao Vice-Diretor Social, 
Veterano Costa que informou que o Cmt Gois apresentou o Sargento Mascouto 
para contribuir com a Diretoria.  Alertou que o passeio de CLAnf depende da 
confirmação da data pelo CmdoTrRef em resposta a nosso ofício enviado. 
Solicitou que a AVCFN presenteasse o Alte Rodrigues com uma camisa da 
associação.  Lembrou da Festa dos pais e explicou sobre a venda dos convites e 



clareou sobre o horário da festa e do serviço.  Quanto ao desfile de 7 de setembro, 
os voluntários devem se inscrever na Secretaria da AVCFN o que facilitará o 
municiamento no BtlNav, onde tomaremos café da manha.  Dia 27 haverá o 
Âncora Social na CMN, todos foram convidados. Os novos associados são:  
Izaias Rodrigues, José Paulo Calazans Oliveira, Bili Lima Aboud, Ademar 
Cândido de Oliveira, Carlos Alberto da Silva Aresta, Jorge Tadeu da Silva 
Gomes, Valmir Silva Simião, Ivan Sales de Sá, Marcos Gonçalves Silva e 
Peterson Jaques de Souza.  O Vice-Presidente, apresentou os novos candidatos e 
como ninguém manifestou contrário aos indicados, todos foram confirmados 
como novos associados da AVCFN.  O Secretário comunicou que o nosso Vice-
Diretor Cultural Mattos, fez uma cirurgia e passa bem. 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 17 de junho de 2018.  
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