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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS – AVCFN 

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA DA SR/NOVA FRIBURGO – AGOR  

No dia 13 de novembro de 2019, às 14h00min, no Auditório do Sanatório Naval de Nova Friburgo, sito 
na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, com a 
presença de 15 Associados e convidados, tendo como Mestre de Cerimônia (MC) o SO Rm1 (FN) Paulo 
Roberto Façanha que, seguindo o Roteiro, anunciou a Instalação da AGO da SR/Nova Friburgo, 
convocada pelo Edital 02/2019 da DAdm, datado de 11 de outubro de 2019, para apreciar a Prestação 
de Contas da SR, relativas ao período de 1º setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, Ano Fiscal 
observado pela AVCFN, Eleger por Aclamação e dar posse a única Chapa inscrita da DAdmR e CF, 
contando mandatos retroativos a 03 de outubro de 2019, data da eleição geral da AVCFN.  A seguir o 
MC anunciou que estava presente no Auditório o Excelentíssimo Senhor Vice-Almirante Ref (FN) 
Fernando do Nascimento para presidir a AGOR, acompanhado da Sra. CF (D) Carmem Lúcia, Vice-
Diretora do Sanatório Naval de Nova Friburgo, e do CC (T) Ref Rodney Coelho da Costa, Presidente da 
SR/Nova Friburgo.  O Almirante Fernando cumprimentou a todos e solicitou ao MC que fizesse a 
verificação das presenças e informasse se o quórum estava legal. O MC informou que não havia 
quórum legal. O Almirante Fernando mandou que fosse aguardada meia hora. Decorrido esse período 
o Presidente da AGOR declarou “Aberta a Assembleia Geral Ordinária da SR/Nova Friburgo". O MC 
seguindo o Roteiro, convidou a todos que entoassem o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim 
Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Terminado o cântico o MC passou as 
homenagens às Personalidades que, pelo desempenho nas suas funções e ações em momentos 
críticos figuram na História do Brasil e da Marinha do Brasil, razão pela qual fazem parte do Histórico 
da AVCFN. O MC leu em seguida o seguinte: “são reverenciadas neste momento personalidades que 
se destacaram na História do Brasil, da Marinha do Brasil e da Associação de Veteranos do CFN:- 
Almirante Fuzileiro Naval Sylvio de Camargo - Oriundo do Corpo da Armada, em 1932 foi transferido 
para o Quadro de Oficiais FN. Um dos formuladores do atual CFN, concebeu e tornou realidade o 
Centro de Instrução do CFN, que hoje tem o seu nome, e a Força de Fuzileiros da Esquadra, iniciativas 
que transformaram o CFN no principal vetor de projeção de Poder Naval sobre terra da Marinha do 
Brasil. Como reconhecimento pelos seus feitos foi designado Patrono do CFN. Considerando a 
unidade que caracteriza todos os Fuzileiros Navais, representada pela estrela branca de nosso 
Estandarte, e tendo em vista que a AVCFN é imanente do CFN, o Almirante Camargo é também o 
Patrono Excelso da AVCFN. - Vice-Almirante Fuzileiro Naval Yves Murillo Cajaty Gonçalves - Iniciou, 
na sua gestão como Comandante-Geral do CFN, a série de reuniões que congregam os Fuzileiros 
Navais, os atuais “Encontro de Veteranos do CFN”, o que muito contribuiu para ampliação da 
Associação de Veteranos, tornando-o merecedor do título de Patrono da AVCFN.  Sargento Fuzileiro 
Naval Francisco Borges de Souza - Durante a Campanha de Paissandu, em 1864, no ataque a uma 
praça tão bem guarnecida que foi denominada de Forte Sebastopol, estando a tropa brasileira 
exposta a rajadas de fuzilaria, colocou-se à testa de seu pelotão e, em enérgico arranco para frente, 
conseguiu entrar no Forte, subjugando o inimigo. Foi citado pelo então Barão de Tamandaré por 
“intrepidez admirável em combate” e recebeu a Medalha de Bravura. Pelos seus atos, que tanto 
engrandeceram a lista de heróis nacionais, o Sargento Borges recebeu o título de Associado Excelso 
da AVCFN”. Em seguida, o Presidente da AGOR convidou para compor a Mesa dos Trabalhos a 
Senhora CF (D) Carmem Lúcia, o CC (T) Ref Rodney Coelho da Costa e o SO Rm1 Paulo Roberto 
Façanha para servir de Secretário da AGOR. Composta a Mesa, o MC convidou o Cmt Rodney para 
apresentar a sua Prestação de Contas. Tomando a palavra o Cmt Rodney iniciou relembrando os 
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principais eventos que a SR tomou parte, destacando os festejos pelos “200 anos de fundação de 
Nova Friburgo”, “Encontrão de Veteranos FN”, atividade anual coordenada pelo ComGerCFN, a 
participação nas atividades de socorro às vítimas, quando da catástrofe que abalou o Município de 
NF, dentre outras. Em seguida mencionou que em razão da enfermidade da qual foi acometida o 
Veterano Gonçalves, que ainda mantém as contas em seu nome, cujos valores estão depositados sob 
a custódia da DAdm, totalizando um saldo de R$ 27.107,53 (vinte e sete mil, cento e sete reais e 
cinquenta e três centavos).  Adicionou que o Fundo de Reserva Nacional, formado com o desconto de 
15% de cada mensalidade, alcança atualmente a cifra de R$ 644.844,92 (seiscentos e quarenta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos). A seguir, o Presidente da 
AGOR perguntou se estavam de acordo com o exposto pelo Cmt Rodney. Não houve objeções. O 
Presidente da AGOR perguntou: “Quem estiver de acordo permaneça como está”. Não houve 
objeção. O Presidente da AGOR declarou aprovadas as Contas por unanimidade. Em seguida 
relembrou, que a qualquer tempo, os Associados podem examinar as contas, tanto nacionais como as 
da sua SR.  O MC anunciou: há somente uma Chapa inscrita e aprovada pelo Comissão Nacional das 
Eleições que é a seguinte: DAdmR/Nova Friburgo – PRESIDENTE, Matrícula 06556, THIAGO DOS 
SANTOS WERMELINGER; VICE-PRESIDENTE, Matrícula 03795, IGNÁCIO MARCOLINO DE LIMA, 
DIRETOR FINANCEIRO; Matrícula 5257, RODNEY COELHO DA COSTA; VICE-DIRETOR FINANCEIRO, 
matricula 03824, JOAREZ GONÇALVES DE ARAUJO; DIRETOR SOCIAL, Matrícula 01407, MIGUEL 
SARAIVA CORREIA e DIRETOR DE ESPORTES, Matrícula 00760, DARCELEY EMANUEL POMBO. 
CONSELHO FISCAL – PRESIDENTE, Matrícula 01459, ADILSON ROQUE INVENTOR NEVES; e VICE-
PRESIDENTE. Matrícula 00141, IZALTINO VIRGINIO DA SILVA. Após a leitura o Presidente da AGO 
perguntou se havia objeção legal a qualquer dos nomes que foram lidos. Não houve objeção. 
Prosseguiu perguntando se todos estavam de acordo com a Eleição por Aclamação das Chapas da 
DAdmR e do CF. Não houve manifestação contrária. O Presidente pronunciou: “DECLARO ELEITA POR 
ACLAMAÇÃO E POR UNANIMIDADE, PARA O BIÊNIO 2019 – 2021, A CHAPA DA DAdmR PRESIDIDA 
PELO VETERANO THIAGO DOS SANTOS VERMELINGER E CONSELHO FISCAL, PRESIDIDO PELO 
VETERANO ADILSON ROQUE INVENÇÃO NEVES, CONTANDO OS MANDATOS RETROATIVOS, 
INICIANDO-SE EM 03 DE OUTUBRO DE 2019”. Em seguida disse: “DECLARO EMPOSSADA A DIRETORIA 
DA DAdmR PRESIDIDA PELO VETERANO THIAGO DOS SANTOS VERMELINGER E CONSELHO FISCAL, 
PRESIDIDO PELO VETERANO ADILSON ROQUE INVENÇÃO NEVES, CUJOS INTEGRANTES FORAM LIDOS 
PELO MESTRE DE CERIMÔNIA, PARA O PERÍODO DE 2019-2021, CONFORME O CAPUT DO ARTIGO 65 
DO ESTATUTO DA AVCFN, CONTANDO OS MANDATOS A PARTIR DE 03 DE OUTUBRO DE 2019 ” O MC 
abriu a palavra ao Presidente que encerrou o mandato. O Cmt Rodney agradeceu a cooperação de 
todos para o exercício do seu mandato e mencionou algumas dificuldades que enfrentou e desejou a 
nova Direção boa sorte, considerando que ele deixa a Presidência, mas continuará no cargo de 
Primeiro Secretário. Em seguida usou da palavra o Presidente eleito, Veterano Wermellinger, 
agradecendo a confiança depositada nele para conduzir a SR Nova Friburgo, afirmou que trabalhará 
com afinco para alcançar o principal objetivo da AVCFN que é congregar os Fuzileiros Navais.  
Antecipou os agradecimentos aos pilares da AVCFN que sustentam a SR Nova Friburgo, como a 
Marinha do Brasil por meio do Sanatório Naval, da Direção Nacional, do CDC e da Diretoria Regional. 
Finda a alocução do Presidente da SR eleito, o MC anunciou “palavras do Presidente da AGOR”.  
Tomando a palavra o Alte Fernando teceu comentários sobre as dificuldades pelas quais passa a SR, 
alertando que é preciso uma participação maior. Lembrou que a SR já contou com 92 (noventa e dois) 
Associados e agora tem cerca de 30 (trinta).  É preciso um esforço de todos para reintegrar os que 
saíram. Lembrou que houve modificações no Estatuto e no Regimento Interno, dois documentos que 
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os Associados precisam conhecer. Pediu ao Gerente da AVCFN, também MC, que explicasse o que é 
feito da mensalidade, o que foi feito da seguinte forma: desconto de 15% de todos os Associados para 
o Fundo de Reserva, e com despesas administrativas e operacionais mais 8% para quem paga por 
boleto ou por meio de cartão de crédito e 3% para quem desconta por meio de Bilhete de 
Pagamento, totalizando 23% ou 18%, dependendo da forma do pagamento da mensalidade. 
Concluído o esclarecimento, o Presidente da AGOR enfatizou que o valor do Fundo de Reserva tem 
cunho Nacional, pois todos contribuem. Deu notícias da SR Florianópolis que está construindo sua 
Sede nos terrenos da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina, com recursos de 
diversas fontes, inclusive da AVCFN, com maior contribuição. Deu notícias da Seção Internacional (SI) 
em formação nos Estados Unidos da América, cujo Presidente será o Cmt Accioly. As Seções 
Internacionais têm amparo no Regimento Interno. Por fim falou do excelente controle financeiro que 
tem atualmente a AVCFN, fruto de um Programa Informatizado que permite saber-se em tempo real 
a situação dos Associados quanto aos pagamentos das mensalidades e a situação de outras rubricas. 
Lembrou também que as mensalidades podem ser pagas mediante cartão de crédito próprio ou de 
terceiros, parentes de modo geral. Acentuou que a situação da AVCFN é boa, mas é preciso aumentar 
o número de Associados. Por fim, agradeceu a presença das Senhoras e dos Associados e convidados 
e desejou boa sorte a nova gestão. Com as palavras encerradas, o MC deu curso a cerimônia, 
anunciando que na próxima Sessão Solene em homenagem ao aniversário do CFN serão 
homenageados o Cmt Rodney Coelho da Costa e o Veterano José Gonçalves de Araújo pelo exercício 
de dois mandatos na Presidência da SR/Nova Friburgo Em seguida convidou a todos para cantarem a 
Canção Oficial do CFN “Na Vanguarda”, letra de João de Camargo e música do Professor e Tenente 
Luiz Cândido da Silveira. Após o canto, o MC puxou os tradicionais HURRAS: “AO BRASIL; À MARINHA 
DO BRASIL; AO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS; À ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE 
FUZILEIROS NAVAIS ”, tendo sido correspondido por todos. Prosseguindo, o Presidente da AGOR 
declarou-a encerrada. O MC solicitou a quem ainda não havia assinado a lista de presenças que o 
fizesse junto ao Segundo Secretário e convidou a todos para uma singela recepção. Eu, SO Rm1 Paulo 
Roberto Façanha, servindo de Secretário lavrei esta Ata que segue assinada por mim e pelo 
Presidente da AGOR para que surtam os efeitos legais. 

Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 13 de novembro de 2019.  
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