
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN) 

Ata Nº 536, de  20 de setembro de 2018. 

REUNIÃO DA DAdm 

Aos vinte   dias do mês de setembro 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 esclarecendo 
que a pauta é bastante longa e devido a um compromisso no ComOpNav, agilizará a reunião. Informou 
que ao chegar um dos candidatos o alertou quanto a apresentação das plataformas dos candidatos não 
deveria ser feita por estarmos em área militar, no entanto, entendo que somos uma associação de caráter 
privado e não vejo problemas em abrir este espaço para nossos associados apresentarem suas 
candidaturas. Passou a palavra para o Vice-Diretor Social que informou que os convites para a festa de 
final de ano estão a venda este mês em três parcelas nos preços já divulgados. Comunicou que o 
acampamento em Paraibuna foi maravilhoso com mais de 450 alunos de escolas públicas.  Convidou para 
no dia 5 de outubro, todos participarem do Dia do Veterano na CMN, às 10h e teremos um Stand da 
AVCFN.  Para o Exercício em Formosa, temos 35 voluntários, já inscritos, saindo às 9h da Ilha das 
Flores, passando pelo CEFAN e ComFFE.  Temos ainda convite para o Encontro de casais em Ariró  a 
R$ 65,00 por pessoa. A Operação Dragão já temos o período de 9 a 13 de novembro, inscrições abertas na 
Secretaria da AVCFN. O Diretor Cultural comunicou à todos que o passeio de amanhã está confirmado e 
a adesão foi maravilhosa, com o apoio da AVCFN, do CmdoTrRef e do Clube Naval Charitas. A Escuna 
sairá da Marina da Gloria às 9h30min e atracaremos na Ilha das Flores por voltas das 11h, onde nos 
juntaremos ao Alte Bentinho e esposa e partiremos para Charitas. A palavra foi passada para o Primeiro 
Tesoureiro que apresentou o balancete do mês de setembro: 

Balancete Mês de agosto de 2018 
 

Poupança FR Direção Nacional 

Saldo mês anterior 435.900,66 Saldo mês anterior 24.171,26 
Depósito 10.578,18 Depósito 73.968,70 
Receitas Financeiras 2.024,43 Retiradas 83.613,92 
Saldo que passa 448.503,26 Saldo que passa 14.526,04 

Seções Regionais DAdm 
Saldo mês anterior 19.431,73 Saldo mês anterior 26.165,32 
Depósito 3.582,67. Depósito 38.366,13 
Receitas Financeiras 72,20 Retiradas 51.290,21 
Saldo que passa 23.086,60 Saldo que passa 13.241,24 

 
Em continuidade o Gerente apresentou os novos associados no Sistema Sivis, apontando o módulo de 
clientes:  Zózimo de Brito Silva, Fábio Mendes Ferreira, Thiago dos Santos Vermelinger, Pablo Rodrigo 
Santos F. Manhães Pereira, Thaise Alves Moura Manhães, Gustavo Felix Sales, Francisco José Valadares 
Nuno, José Mauro Ribeiro, Eduardo Santos de Oliveira, Ricardo Bonvenuto e Jorge Luiz da Costa Melo. 
O Presidente perguntou se alguém contraindica os candidatos e como ninguém se manifestou, todos 
foram considerado aprovados. Convidou à todos a participar da AGO do mês de outubro e alertou da 
importância do evento, onde prestaremos contas do último exercício financeiro.  Parabenizou os 



aniversariantes e convidou o Primeiro Tesoureiro para dirigir a mesa e se ausentou. Seguindo a reunião o 
Primeiro Tesoureiro chamou a Dra Daniela Póvoas que lembrou que a AVCFN tem um convênio com  o 
Escritório Póvoas para atender aos associados e àqueles que desejarem aderir, basta procurar o Gerente 
para acionar os advogados para ações preventiva  e consultiva nas áreas cível e de família. Outras 
necessidades, o escritório apresentará os honorários para acordar contrato.  Em seguida  candidatos para 
cargos eletivos foram chamados e um por um  apresentaram suas propostas e 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 20 de setembro de 2018.  
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Presidente Nacional 
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