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CELSO JOSÉ SANTOS 

1ºSG-FN-ES-MB 

Presidente Nacional 

 

BIOGRAFIA DO PRESIDENTE NACIONAL 

A UVEMB MS é atualmente presidida por Veterano CELSO JOSÉ SANTOS (59anos). 
Graduado em Letras (Português/Inglês), Pós Graduado em Linguagens, Literatura e 
redação. Membro efetivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Cidade de Campo Grande-MS, (CMDCA-CG-MS), Membro efetivo do 
Conselho Municipal Anti Drogas da Cidade Campo Grande-MS (COMAD-CG-MS). 
Membro do Grupo Escoteiro do Mar, Cisne Branco (GEMAR -Cisne Branco 55º) 2º 
Secretário da Associação Escola Clinica Santa Therezinha. 
 

INTRODUÇÃO 

A UVEMB-MS originou-se da UPIMB-MS (União do Pessoal Inativo da Marinha do Brasil 
no Mato Grosso do Sul) que a partir de 30 de setembro de 2019, com a reformulação do 
Estatuto Social, os Associados reunidos em Assembleia Extraordinária votaram para a 
alteração da denominação UVEMB-MS 
 

ESTATUTO DA UVEMB - MS 

A Associação de Veteranos da Marinha do Brasil, doravante também denominada 
UVEMB-MS, pessoa jurídica, é uma associação civil, de Direito Privado, de caráter 
social/educativo sem fins lucrativos, fundada em 09 de fevereiro de 2000, com endereço 
em sua sede social, sito à Rua Macapá, 57 – Jardim Imá – Campo Grande, MS., CEP 
79102-410, ,composta de número ilimitado de associados, sem quaisquer distinção de 
cor, sexo, crença, raça ou categoria social, e estende-se a sua abrangência em todo 
território Nacional. 
 
 A Associação tem por finalidade primordial congregar todos seus associados, com as 
seguintes finalidades: assistencial, cultural e recreativa. 
 
 Como assistencial se propõe a promover: 
 
I –Apoio às ações de assistência social; 
 
II – Ações voltadas para o desenvolvimento econômico e combate à pobreza, mediante 
parceria ou convênios com o poder público;  
 



III – A cessão gratuita de instalações e apoio a entidades privadas sem fins lucrativos e a 
entidades públicas que atuem em áreas afins; 
 
VI – Promoção da assistência social; 
 
V - Promoção do voluntariado. 
 
Como sócio cultural e recreativa se propõe a promover: 
 
I – Ações que contribuam para manter viva a memória da marinha do Brasil relacionada 
com os usos, costumes e tradições da diversidade cultural brasileira; 
 
II –Divulgar as datas históricas dos feitos da Marinha do Brasil em guerras externas e 
acontecimentos nacionais, cultuando a memória dos que nelas tombaram, bem como se 
associar às comemorações das grandes datas nacionais; 
 
III – Atividades pedagógicas e filantrópicas das quais advenham benefícios para a 
coletividade; 
 
IV –Promover e incentivar, por meio de convênios, parceria ou contratos, estudos e 
pesquisas relativos a projetos e atividades de interesse geral; 
 
V – O desenvolvimento e incentivo de atividades desportivas e recreativas.  
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