
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 

Ata Nº 535, de  22 de agosto de 2018. 

REUNIÃO DA DAdm 

Aos vinte e dois  dias do mês de agosto 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 
Diretor de Esportes, Cmt José Jorge, 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  de Comunicação Lúcio de Lucena,  Assessor da Diretoria Social 
Pedro Ribeiro, além do Gerente Paulo Roberto Façanha e  de vários Associados, o Presidente abriu os 
trabalhos já passando a palavra ao Assessor da Diretoria Social que falou sobre a venda dos convites para 
a festa do Pai Veterano, para o desfile de 7 de setembro haverá  café da manha no Batalhão Naval e para 
àqueles que vão direto, a concentração será às 7h defronte a Embratel na Avenida Presidente Vargas. Dia 
5 de outubro haverá  uma cerimônia na CMN sobre o Dia do Veterano. Passou a palavra ao Veterano 
Alves que agradeceu sobre o passeio de CLanf que foi sensacional, da mesma forma que o almoço 
proporcionado pelo BtlVtrAnf.  Quanto ao evento em Paraibuna, as inscrições continuam em aberto e 
deverão ser feitas na Secretaria da AVCFN.  O ônibus saíra da TrpRef e passará no CEFAN e ComFFE. 
Não esquecer de levar material higiênico pessoal, talher, prato, caneco pois tem muita gente e facilitará a 
vida de cada um. Alertou que não é permitido levar qualquer tipo de armamento. O Alte  Nélio esclareceu 
que este evento de Paraibuna não é realizado pela AVCFN e como o ônibus ainda tem vagas disponíveis, 
está autorizado para participação de outros interessados sob a responsabilidade dos que estão 
coordenando o evento, lembrando que a prioridade é dos associados. O Cmt José Jorge, Diretor de 
Esportes informou que devido dois grandes eventos a serem realizados no CEFAN com a participação de 
40 países, o CEFAN passará por uma grande reforma e que a partir de 20 de outubro as atividades 
externas estarão fechadas para outras atividades em função dos preparativos para receber os inspetores do 
evento e portanto, o projeto Veterano em Forma só poderá voltar a partir de janeiro do 2019.  A palavra 
foi passada para o Primeiro Tesoureiro que apresentou o balancete do meses de junho e julho: 

Balancete Mês de junho de 2018 
 

Poupança FR Direção Nacional 

Saldo mês anterior 411.797,57 Saldo mês anterior 3.562,71 
Depósito 9.972,48 Depósito 89.652,08 
Receitas Financeiras 1.930,87 Retiradas 67.903,59 
Saldo que passa 423.700,92 Saldo que passa 21.748,49 

Seções Regionais DAdm 
Saldo mês anterior 12.404,62 Saldo mês anterior 23.281,52 
Depósito 3.430,75 Depósito 36.652,79 
Receitas Financeiras 46,02 Retiradas 38.362,82 
Saldo que passa 15.881,39 Saldo que passa 21.571,49 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Balancete Mês de julho de 2018 

Poupança FR Direção Nacional 

Saldo mês anterior 423.700,92 Saldo mês anterior 21.707,29 
Depósito 10.222,63 Depósito 84.866,52 
Receitas Financeiras 1.977,11 Retiradas 82.402,55 
Saldo que passa 435.900,66 Saldo que passa 24.171,26 

Seções Regionais DAdm 
Saldo mês anterior 15.881,47 Saldo mês anterior 21.571,49 
Depósito 3.491,24 Depósito 54.883,78 
Receitas Financeiras 59,02 Retiradas 23.477,44 
Saldo que passa 19.431,73 Saldo que passa 26.165,32 
 

Passada a palavra para o Secretário, passou a apresentar os novos candidatos: Gelásio Knuppe de 
Azevedo, Luiz Carlos da Silva, Pedro Ribeiro dos Santos, Carlos Francisco Pereira, Marcelo Henrique da 
Silva, Liomar Tavares da Silva, Paulo Ernesto de Souza Vieira, Samuel Cordeiro da Silva, Yago Martins 
de Miranda, Magno da Costa Hóstio, Wagner Eustáquio Ferreira, Rubens de Araújo Lima, Carlos 
Francisco Ferreira, Ronaldo Felipe Pessoa, Luciano Alves da Cruz e Flávio Nunes de Barros.  O 
Presidente perguntou se algum presente tem alguma oposição a aprovação dos novos apresentados, como 
ninguém se manifestou todos foram aprovados e fazem parte do corpo de associados da AVCFN. O 
Diretor de Patrimônio participou à todos que nas visitas nos Quarteis, faz novas associações e por isso 
Fuzileiros Navais da Ativa, estão sendo associados.  O Presidente da SR Magé, Veterano Queiroz 
manifestou sua intenção de apresentar na Câmara dos Deputados nossa representatividade na sociedade 
civil por meio da eleição de militares para mudar o atual quadro de degeneração social e política e para 
tanto, está filiado ao partido NOVO e  solicitou uma audiência com o Comandante-Geral do CFN para 
comunicar sua decisão pessoal de representar os Fuzileiros Navais. O Presidente participou que todos os 
associados que são candidatos terão 5 minutos para apresentar suas propostas de campanha, abrindo um 
espaço para que os nossos associados conheçam  os nossos representantes.  O Veterano Agostinho 
Campos comunicou que faz parte do Grupo de Trabalho para a alteração do Estatuto e Regimento Interno, 
sob a Presidência do Alte Elkfury, bem como o Cmt Gabriel, Veteranos Antoninho, Vicente e Façanha.  
Conhecer as normas estatutárias e regimentais é importante para todos os Veteranos, portanto, o estudo a 
ser realizado é para atualizar e melhor nossas normas. Lembrou das homenagens feitas aos membros do 
CDC e estarei sempre atentos àqueles que ajudam a AVCFN e pensam no crescimento do nosso 
patrimônio. Demonstrou preocupação com a inadimplência apresentada pelo tesoureiro nas suas 
prestações de contas e propôs que os que estão na iminência de sair por falta de pagamento que o 
procurasse para ter uma assessoria.  O Veterano Lessa pediu a palavra e emocionado lembrou que 
perdemos dois irmãos de armas para a violência no nosso Estado e no nosso Brasil – sangramos pela 
perda de dois militares do EB no combate ao tráfico.  Somando a fala do Veterano Lessa elevamos o 
pensamento pelos dois combatentes que tombaram no cumprimento do dever.  Isso nos leva a pensar 
sobre o que passa por nós e pelos nossos familiares  e em nossas atitudes, lembrou da nossa 
responsabilidade em fazer uma boa escolha para candidato e não abrir mão de nosso dever, não deixa para 
que outros façam aquilo que devemos fazer. Pediu para o Gerente para esclarecer sobre o novo sistema 
que afirmou que a integração entre a AVCFN Nacional e as Seções Regionais proporcionará maior 
controle das ações administrativas, promovendo transparência nas finanças e facilitando a gerência na 
cobrança das mensalidades, uma vez que todos os processos estarão concentrados num mesmo ambiente.  
Trará para a Diretoria, mobilidade e segurança, pois está na internet e permite o acesso ao sistema onde 
estiver.  Facilitará a comunicação da AVCFN com todos os associados ou para um grupo específico.  
Participou que as carteiras não mais serão impressas na Sede da AVCFN e sim na empresa que imprimirá 



a um valor menor que o atual praticado. O Presidente retomou a palavra e lembrou da estrutura de preços 
praticada nas festas da AVCFN e que a cobrança é feita em função dos valores apresentados pelo 
prestador de serviço.  Lembrou que as mudanças foram feitas por questão de justiça com os que pagam e 
estão em dia com suas obrigações financeiras, uma vez que nas gestões anteriores, muitos inadimplentes 
pegavam convites sem pagar e muitas das vezes nem compareciam ao evento, provocando um prejuízo 
grande.  Não pretendo mudar a forma de venda durante minha gestão.  O Gerente informou que na festa 
do Pai Veterano, já estaremos vendendo os convites para a Festa de Natal no cartão de crédito em 3 vezes 
no mês de agosto, duas vezes no mês de setembro e a vista nos meses seguintes.  O Presidente participou 
que o Vice-Diretor de Comunicação Lucena, criou um grupo de “Whatssapp” para avisos e comunicados 
importantes onde somente ele e o Gerente poderão inserir notícias e qualquer um que queira transmitir 
qualquer informação procurar os dois.  Pediu aos que tem interesse em sugerir alterações no Estatuto ou 
no Regimento Interno que procurem o Veterano Agostinho Campos ou o Gerente que receberão as 
propostas e encaminharão para o Grupo de Trabalho e as alterações serão submetidas ao CDC para que 
analisadas as propostas, serão submetidas a Assembleia para aprovação e registro em cartório. 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 22 de agosto de 2018.  

 

Nélio de Almeida 
Contra-Almirante (FN) 
Presidente Nacional 

 
 
 

Paulo Roberto Façanha 
Suboficial (RM1-FN-ES) 

Gerente 


