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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS – AVCFN 

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA DA AVCFN – 1ª e 2ª PARTES 

No dia 03 de outubro de 2019, às 13h00min, na Sede Nacional, localizada na Ilha das Cobras, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, com a presença de cento e quinze (115) Personalidades  incluindo Associados, familiares e 
Oficiais da Ativa, que assinaram o Livro de  Presenças, cumprindo as formalidades regimentais da AVCFN, 
tendo como Mestre de Cerimônia (MC), o Veterano SO-Rm1 (FN)Paulo Roberto Façanha que, seguindo o 
Roteiro, anunciou a Instalação da AGO da AVCFN, para apreciar o Relatório de Atividades da AVCFN, a 
Prestação de Contas da AVCFN,  em Nível Geral, relativos ao período de 1º setembro de 2018 a 31 de agosto 
de 2019, Ano Fiscal observado pela AVCFN, e a Proposta Orçamentária para o Biênio 2019-2020. A seguir o 
MC anunciou que estava presente no Auditório o Vice-Almirante Ref (FN) Fernando do Nascimento para 
presidir a Assembleia, que convidou o Vice-Almirante Ref (FN) Moacyr Monteiro Baptista e o Suboficial 
Antoninho Sancha de Paiva para comporem a Mesa Diretora, este último para secretariar os trabalhos. Para 
facilitar a visualização dos dados apresentados na tela, os Membros convidados para a Mesa dos Trabalhos 
ocuparam seus lugares somente ao término das projeções. A seguir o MC anunciou que o Presidente da 
AGO faria a abertura da Assembleia-Geral Ordinária. Incontinenti, o Presidente da Mesa Diretora, às 13h, 
solicitou que o Secretário fizesse a verificação do quorum. Após ser informado que não havia o quorum 
legal, determinou que fossem observados 30 minutos de espera. Decorridos este prazo, às 13h30min o 
Presidente do CDC declarou aberta a Assembleia-Geral Ordinária de 2019, da Associação de Veteranos do 
Corpo de Fuzileiros Navais, 1ª Parte. A seguir o MC anunciou que o Presidente Nacional da AVCFN faria a 
apresentação do Relatório de Atividades relativo ao período 2018-2019.  O  Presidente Nacional projetou o 
Quadro Resumo, enfatizando que nele constavam somente os eventos principais, e que esses eventos foram 
coordenados pelo Diretor Social em conjunto com a Secretaria Nacional.  Enfatizou que o Encontrão anual 
de Veteranos é uma atividade do Comandante Geral para o qual a AVCFN contribui em trabalho e 
financeiramente,  o que acha justo em razão de todo o apoio que o CFN proporciona à AVCFN e da escassez 
de recursos existentes atualmente.  Assim, Manobra e Exercício - 3 (três); ACISO - 1 (uma), Viagem à 
Antártica - 4 (quatro); Eventos Sociais - 4 (quatro); Aniversariantes Trimestrais - 4(quatro); Passagens de 
Comando - 4(quatro); Aniversário de OM - 3 (três); Desfile Cívico - 2 (dois); totalizando 26 (vinte e seis) 
participações. Depois de tecer alguns comentários a respeito desses eventos, o MC anunciou que o  
Presidente Nacional apresentaria a Prestação de Contas do último período do seu mandato. Retomando a 
palavra, o Presidente Nacional elencou medidas administrativas que permitiram melhor controle 
administrativo e economia de recursos. Citou as seguintes: Atualização do Estatuto e Regimento Interno, 
que trouxe como consequência a extinção da publicação de editais em Jornais; a unificação das datas de 
eleições; a Criação de estágio para associados civis; e a extinção de conselheiros transitórios. Mencionou a 
contratação de Escritório de Contabilidade que está incumbido de realizar os processos contábeis de todas 
as Unidades da AVCFN, DAdm/DAdmR, observando as Normas Tributárias; Trabalhistas e Financeiras e a 
documentação legal de comprovações. Regularizará também os CNPJ possibilitando a abertura de contas 
jurídicas, uma vez que no momento há ainda contas individuais dando suporte ao funcionamento de 
algumas SR.  Informou ainda que está em fase de Implantação o Sistema SIVIS, que já apresenta resultados 
alvissareiros na gestão financeira em âmbito nacional, e a implantação do IBM Verse com as Caixas postais 
funcionais.  O Fundo de Reserva Nacional foi recuperado; com o controle afinado da situação dos Associados 
no que diz respeito ao pagamento das mensalidades, houve o desligamento dos inadimplentes, estamos 
paulatinamente eliminando o boleto, com a implantação da cobrança pelo cartão de crédito, com 
consequente efeito sobre o controle das receitas oriundas das contribuições dos Associados.  A 
Administração tem tido resultados, além da contratação de Serviços Especializados Externos, com a 
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qualificação do quadro de funcionários, que conta com o Gerente da AVCFN, com o Gerente Financeiro e 
com o Gerente Administrativo. Na Sede Nacional instalamos ar condicionado no auditório; foi feita a 
reforma da cobertura da área de serviço; e pintura geral do prédio.  A SR Florianópolis deu início as obras da 
construção da sua Sede nos terrenos da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina, graças a 
recursos de diversas fontes. O efetivo de Associados teve um decréscimo de 190 (cento e noventa 
Associados, motivado pelo desligamento dos inadimplentes e por morte, que, infelizmente, teve um 
número significativo. Em agosto de 2019 fechamos com 2571 (dois mil e quinhentos e setenta e um) 
associados.  Passou em seguida a discriminar os valores com suas destinações: a) Receita Bruta realizada R$ 
1.270.031,90 (hum milhão e duzentos e setenta mil e trinta e um reais e noventa centavos); Desconto para o 
Fundo de Reserva Nacional R$ 134.698,01 (cento e trinta e quatro mil reais e um centavo); Transferência SR 
R$ 297.502,30 (duzentos e noventa e sete mil quinhentos e dois reais e trinta centavos); Transferência 
DAdm R$ 424.672,85 (quatrocentos e vinte e quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco 
centavos); Transferências Extras (SR e Eventos) R$ 133.903,55 (cento e trinta e três mil e novecentos e três 
reais e cinquenta e cinco centavos); Despesas Encontrão /Aplicação R$ 59.886,16 (cinquenta e nove mil 
oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos); e Despesas Bancárias R$ 21.668,55 (vinte e um mil e 
seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Passou em seguida a discriminar o destino 
dos recursos: DAdm R$ 424.672,85 (quatrocentos e vinte e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e 
cinquenta e cinco centavos; SR/Salvador R$ 52.921,03 (cinquenta e dois mil e novecentos e vinte e um reais 
e três centavos); SR/Natal R$ 76.148,78 (setenta e seis mil e cento e quarenta e oito reais e setenta e oito 
centavos); SR/Recife R$ 40.514,66 (quarenta mil e quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos); 
Brasília R$ 21.396,07 (vinte e um mil e trezentos e noventa e seis reais e sete centavos); Porto Alegre R$ 
8.191,25 (oito mil e cento e noventa e um e vinte e cinco centavos); Uruguaiana R$ 6.679,78 (seis mil e 
seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos); Nova Friburgo R$ 4.788,99 (quatro mil e 
setecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos); Belém R$ 9.171,58 (nove mil e cento e setenta 
e um reais e cinquenta e oito centavos); Manaus R$ 6.935,23 (seis mil e novecentos e trinta e cinco reais e 
vinte e três centavos); Ladário R$ 8.053,60 (oito mil e cinquenta e três reais e sessenta centavos);  
Florianópolis R$ 16.237,96 (dezesseis mil e duzentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos); Curitiba 
R$ 6.958,,02 (seis mil e novecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos); Região dos Lagos R$ 8.457,73 
(oito mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos); Capixaba R$ 6.368,29 (seis mil e 
trezentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos); Magé R$ 5.043,83 (cinco mil e quarenta e três 
reais e oitenta e três centavos); Fortaleza R$ 6.061,13 (seis mil e sessenta e um reais e treze centavos); e São 
Paulo R$ 17.735,36 (dezessete mil e setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), total de  R$ 
770.283,81 (setecentos e setenta mil e duzentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos). Dando 
andamento ao demonstrativo financeiro abordou especificamente a DAdm, a saber: Receitas R$ 531.380,77 
(quinhentos e trinta e um mil e trezentos e oitenta reais e setenta e sete centavos); Despesas R$ 529.116,32 
(quinhentos e vinte e nove mil cento e dezesseis reais e trinta e dois centavos);  Despesas Fixas 240.723,86, 
especificando-se Despesas com Pessoal R$ 181.511,18 (cento e oitenta e um mil e quinhentos e onze reais 
dezoito centavos) e com Concessionárias R$ 59.212,68 (cinquenta e nove mil e duzentos e doze reais e 
sessenta e oito centavos); Despesas Eventuais 285.629,20 (duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e 
vinte e nove reais e vinte centavos); e Bancárias R$ 2.763,26 (dois mil e setecentos e sessenta e três mil e 
vinte e seis centavos). Em nível Geral a situação é a seguinte: Saldo anterior R$ 499.357,14 (quatrocentos e 
noventa e nove mil e trezentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos); Receitas R$ 1.270.031,90 
(hum milhão e duzentos e setenta mil e trinta e um reais e noventa centavos); Despesas R$ 1.072.331,42 
(hum milhão e setenta e dois mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos); Saldo Atual R$ 
697.057,62 (seiscentos e noventa e sete mil e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos). 
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Demonstrando a melhoria da situação financeira da AVCFN, projetou os dados, abrangendo os períodos de 
2015, quando assumiu o cargo, até 2019, quando termina o seu mandato. São os seguintes: 2015 – 2016 
Receitas R$ 1.192.660,01 (um milhão e cento e noventa e dois mil e seiscentos e sessenta reais e um 
centavo); Despesas R$ 972.685,27 (novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte 
e sete centavos), Resultado R$ 219.974,74 (duzentos e dezenove mil e novecentos e setenta e quatro reais e 
setenta e quatro centavos); 2016 – 2017 Receitas R$ 812.564,80 (oitocentos e doze mil e quinhentos e 
sessenta e quatro reais e oitenta centavos), Despesas R$ 1.123.415,79 (um milhão e cento e vinte e três mil 
e quatrocentos e quinze reais e setenta e nove centavos), Resultado (–) R$ 186.384,78 (cento e oitenta e 
seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) (negativo); 2017 – 2018 Receitas R$ 
1.078.473,26 (um milhão e setenta e oito mil e quatrocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos)  , 
Despesas R$ 971.943,00 (novecentos e setenta e um mil e novecentos e quarenta e três reais), Resultado R$ 
106.530,26 (cento e seis mil e quinhentos e trinta reais e vinte e seis centavos); e finalmente 2018 – 2019 
Receitas R$ 1.270.031,90 (um milhão e duzentos e setenta mil e trinta e um reais e noventa centavos), 
Despesas R$ 1.072.331,42 (um milhão e setenta e dois mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e dois 
centavos), Resultado R$ 197.700,48 (cento e noventa e sete mil e setecentos reais e quarenta e oito 
centavos). Encerramos a gestão com resultados melhores, o que foi possível pela eficiência administrativa, 
com os dados de 31 de agosto de 2019, a saber: Fundo de Reserva Nacional R$ 628.416,10 (seiscentos e 
vinte oito mil e quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos); Seções Regionais R$ 71.506,32 (setenta e um 
mil e quinhentos e seis reais e trinta e dois centavos);  Diretoria Nacional R$ 107.330, 21 (cento e sete mil e 
trezentos e trinta reais e vinte e um centavos); DAdm R$ 7.116,84 (sete mil e cento e dezesseis reais e 
oitenta e quatro centavos). O valor alto na conta “Diretoria Nacional”, engloba valores das SR que foram 
distribuídos após o dia 31 de agosto de 2019. Encerrada a apresentação das contas, o Presidente da AGO e 
Presidente do CDC  informou ao plenário que, mês a mês, a Mesa do Conselho confere os valores, cotejando 
com os documentos comprobatórios, e que todos os períodos que abrangeram a gestão que se encerra 
foram aprovados. Ressaltou também a inestimável assessoria prestada pelo Gerente da AVCFN e pelo 
Diretor Financeiro da DAdm, SO David da Silva Pimentel.  Sabe que a quantidade de informações é grande, 
mas os Livros Registros estão disponíveis para os Associados examinarem, desde que o façam na Sede. 
Colocou em seguida em votação e as contas foram aprovadas por unanimidade. O Presidente Nacional 
retomou a palavra para apresentar a Proposta Orçamentária para o próximo Ano Fiscal, ressaltado tratar-se 
de um documento que será reajustado sempre que necessário. É a seguinte (1) Receitas: a) Papem R$ 
890.580,00 (oitocentos e noventa mil e quinhentos e oitenta reais); b) Boleto R$ 118.827,72 (cento e 
dezoito mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos); c) Depósito R$ 0,00 (zero reais); d) 
Cartão R$ 28.566,86 (vinte e oito mil e quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos); e e) 
Outras Receitas R$ 60.672,10 (sessenta mil e seiscentos e setenta e dois mil reais e dez centavos); Total R$ 
1.098.646,68 (um milhão e noventa e oito mil e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos).  Despesas, divididas em Fixas e Eventuais. As Fixas previstas são as seguintes: a) Folha de 
Pagamentos R$ 256.647,82 (duzentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e 
dois centavos); b) Serviços R$ 350.548,08 (trezentos e cinquenta mil e quinhentos e quarenta e oito reais e 
oito centavos); c) Transferência SR R$ 231.376,02 (duzentos e trinta e um mil e trezentos e setenta e seis 
reais e dois centavos); d) Transferência Fundo de Reserva Nacional R$ 155.696,19 (cento e cinquenta e cinco 
mil e seiscentos e noventa e seis reais e dezenove centavos); Subtotal  R$ 994.268,11 (novecentos e noventa 
e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e onze centavos); Eventuais: a) AGOCFN R$ 7.000,00 (sete mil 
reais); b) AGOAVCFN R$ 7.000,00 (sete mil reais); c) AGO OUT R$ 7.000,00 (sete mil reais); d) Pai Veterano 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e) Festa de Natal R$ 20.000,00 (vinte mil reais); f) Encontrão do Nordeste R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); g) O Veterano R$ 15.000,00 (quinze mil reais);  h) Encontrão dos Veteranos R$ 
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18.378,57 (dezoito mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos); Subtotal R$ 
104.378,57 (cento e quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete reais; Total R$ 
1.098.646,68 (hum milhão e noventa e oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos). O Presidente da AGO colocou a Proposta em votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
Terminada a 1ª Parte, deu entrada no Auditório o Comandante-Geral do CFN, Almirante de Esquadra (FN) 
Alexandre José Barreto de Mattos, Presidente de Honra da AVCFN, e, foi convidado pelo Presidente da AGO 
para presidir a 2ª Parte da AGO, Sessão Solene, para a eleição e posse da nova Diretoria Nacional da AVCFN. 
Convidou o Vice-Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro e o Vice-Almirante Ref (FN) Fernando do Nascimento 
para comporem a Mesa, continuando este último na função de Presidente da AGO. Convidou o SO Ref (FN) 
Antoninho Sancha de Paiva para Secretariar os Trabalhos. O MC seguindo o Roteiro convidou a todos para, 
em pé, entoarem o Hino Nacional Brasileiro, Letra de Joaquim Osorio Duque Estrada e Música de Francisco 
Manoel da Silva. Findo o cântico, seguiram-se as homenagens às Personalidades Históricas, Almirante Sylvio 
de Camargo, Patrono Excelso da AVCFN, Almirante Yves Murillo Cajaty Gonçalves, Patrono da AVCFN e 
Sargento Francisco Borges, Associado Excelso da AVCFN. Seguiram-se as homenagens póstumas aos 
Veteranos falecidos após a última Assembleia, a saber: 3ºSG-Ref-FN-EG José Alves da Silva 06/MAR;  CB-Ref-
FN-IF Hugo Levino de Carvalho 09/MAR; 3ºSG-Ref-FN-IF Manoel Guedes 12/MAR; SO-Ref-FN-AT Francisco 
Jose de Macedo 14/MAR; CB-Ref-FN-IF Wanderley Barros de Amorim 19/MAR; 1ºSG-Ref-FN Antonio Roque 
da Costa 24/MAR; SO-Ref-FN-IF João Antonio Alves 25/MAR; 1ºSG-Ref-FN-QE Floriano Lourenço da Silva 
27/MAR;  2ºSG-Ref-FN- Artidonio Marques Celestino 28/MAR  SO-Ref-FN-AT Josias Pereira de Oliveira 
01/ABR;  CB-Ref-FN-IF João Nery da Cruz 01/ABR;CB-Ref-FN-IF Fredie Bartolomeu Rosa 03/ABR; SD-Ref-FN 
Cristo Cezário da Silva 06/ABR; 2ºSG-Ref-FN-IFAlberto da Penha Silva 08/ABR; 3ºSG-Ref-FN-ES Osailson José 
Carvalho Farias 09/ABR; 3ºSG-Ref-FN-IF Iram Monteiro 09/ABR; SD-Ref-FN Raimundo Nonato Benjamim 
10/ABR; Alte Esq Ref- (FN)Carlos de Albuquerque 11/ABR;  SD-Ref-FN Jarin Brasil da Silva 13/ABR; 1ºSG-Ref-
FN-ES Edson Dutra de Barros 13/ABR; CB-Ref-FN-IF Conrado Ramos da Silva 14/ABR; SO-Ref-FN-EG Pedro 
Souza Braga 15/ABR; CB-Ref-FN-CT Arlindo José dos Santos 15/ABR;  CB-Ref-FN-MO Marcus Valério da Silva 
de Campos 16/ABR; CB-Ref-FN-IF Roque Silva Santos 22/ABR; 2ºSG-Ref-FN-MO Carlos Jose Sousa da Silva 
23/ABR;  CMG Rm1-(FN) Oswaldo Guilherme Schroeter 13/JUN;  SO-Rm1- Pedro Ribeiro de Souza 03/JUN; 
3ºSGRefº-FN-AT Eduardo Porto Batista 20/ABR; 3ºSG Refº-FN-CN José Adeládio do Rosário 20/MAI;  CB-
Refº-FN-IF Josias Santana da Silva 04/JUL; 2ºSG-Refº-FN-CT Edvaldo Mendonça Silva 03/JUL; SO-Ref-FN-CN 
Americo Jara Serpa 15/JUL;2ºSG-Refº-FN-IF Humberto Nunes 10/JUL; SO-Rm1- Antonio Gurgel de Carvalho 
23/JUL;  CB-Refº-FN-IF Milton Firmino dos Santos 07/ABR;  2ºSG-Refº-FN-AT Nelson Santos de Oliveira 
28/MAI; 3SG-Refº-FN-MO Roberto Menezes de Oliveira 21/MAI;  CC Refº-(Fn) Paulo Ricardo Santos 
Boehmer 07/JUN; CMG Ref-(FN) Nelson da Costa Rezende 11/AGO; CMG Rm1-(FN) Vamberto José Patriota 
11/AGO; e  CB-Rm1-FN Gilmey Freire Mendonça 12/AGO.  O MC, seguindo o Roteiro anunciou que o 
Presidente Nacional, Alte Nélio de Almeida faria uso da palavra.  Saudando a todos, fez menção a todos os 
seus auxiliares, deixando registrado que sem esse trabalho em equipe, nada poderia ter sido feito. Augurou 
bons ventos aos Sucessores. O Presidente de Honra da AGO deu prosseguimento aos trabalhos mandando 
que o MC fizesse a leitura da única Chapa inscrita, presidida pelo Vice Almirante Rm1 (FN) Carlos Alfredo 
Vicente Leitão e os seguintes Veteranos: Vice-Presidente, José Joaquim Pires; Diretor Cultural, Georgino de 
Moraes Mattos; Vice-Diretor Cultural, André  Luiz dos Santos; Diretor de Assistência, Ulisses Vilela de Lima; 
Vice-Diretor de Assistência, Marco Paulo Feitosa; Diretor Social, Ludovico Alexandre Cunha Velloso; Vice-
Diretor Social, João Carlos de Oliveira Madeira; Diretor de Esportes, José Jorge da Silva; Vice-Diretor de 
Esportes, José Antonio de Oliveira; Diretor de Comunicações, Adauto Buheirão; Vice-diretor de 
Comunicações, Pedro Paulo José dos Santos; Diretor Jurídico, Gabriel Mascarenhas Monteiro; Vice-Diretor 
Jurídico, José Jorge Machado da Silva; Diretor de Patrimônio, Nilson Martins da Silva; Vice-diretor de 
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Patrimônio, Ednor Gomes da Silva; Diretor Financeiro, David da Silva Pimentel;  Vice-diretor Financeiro, 
Eduardo Nogueira de Souza; Primeiro Secretário, Jorge Ferreira da Rocha; e Segundo Secretario, Antoninho 
Sancha de Paiva. Em seguida o MC anunciou que o Comandante-Geral do CFN, daria posse aos nomes acima 
citados e perguntou se alguém teria alguma objeção a qualquer dos nomes apresentados e, não havendo, 
colocou a Chapa em Votação por Aclamação e declarou a Chapa empossada para o próximo biênio, com 
término de mandato em 02 de outubro de 2021. HOMENAGENS: Foram homenageados com o Diploma de 
Associado Benemérito por haverem Presidido a AVCFN o Contra-Almirante (FN) Nélio de Almeida e o CMG 
Ref (FN) Edison da Silva Nunes Filho. O MC anunciou: Palavras do Presidente Nacional. O Almirante Leitão 
saudou a todos e comprometeu-se a dirigir a AVCFN com empenho para manter os objetivos da 
Organização consubstanciados nos seu Estatuto e Regimento Interno. Concitou a todos para o cumprimento 
das suas obrigações. Em seguida, o Comandante-Geral aproveitou o momento para divulgar notícias sobre 
os andamentos dos Projetos do CFN no âmbito da Marinha, mostrando-se otimista em relação ao futuro. 
Terminada a palavra do ComGerCFN o MC convidou a todos para que, em pé, entoassem a Canção “Na 
Vanguarda”, letra de do Professor João de Camargo e Música do Professor Tenente Luiz Cândido da 
Silveira.Terminado o cântico, o MC puxou os tradicionais hurras: AO Brasil, À Marinha do Brasil, Ao Corpo de 
Fuzileiros Navais   e À Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. Em seguida o Comandante 
Geral deu por encerada a Sessão Solene e para constar, eu, Antoninho Sancha de Paiva lavrei a presente Ata 
que segue assinada por mim e pelo Presidente da AGO, para que surtam os efeitos da Lei. 
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