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  ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA  Nº 60 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO DA AVCFN 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 15h, reuniram-se 
os Conselheiros da Mesa Diretora do CDC, na Sede Nacional localizada na Ilha das 
Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ, presentes os seguintes Conselheiros: Contra 
Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury, Presidente do CDC, Suboficial Refº-FN 
José Rodrigues Falcão, Membro, Suboficial Refº-FN Lúcio Fernandes de Lucena, 
Membro,  Suboficial Refº-FN Dagoberto a Conceição Carvalho, Suplente, Suboficial 
Refº Pedro Carlos Abuzed, Suplente,  Suboficial RM1-FN Paulo Roberto Façanha, 
Gerente da AVCFN, e Cabo Refº-FN Antonio Paulo Torres Anvers,  que atuou como 
Secretário. Os integrantes da Mesa Diretora que não compareceram tiveram suas faltas 
justificadas. O Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e informou que as 
reuniões serão realizadas nas últimas terças-feiras de cada mês, exceção ao mês de 
fevereiro de 2020, que será dia 18, devido ao Carnaval.  Dando continuidade, destacou 
que a missão do CDC é de acompanhamento e assessoramento à DAdm e às Seções 
Regionais, conforme consta no Estatuto, em especial nas verificações contábeis e 
eventualmente auxiliando no esclarecimento e interpretações do Estatuto e do 
Regimento.  Lembrou que o protagonismo da AVCFN é da DAdm.  Passando a 
palavra aos membros da Mesa, o Suboficial Falcão externou a satisfação de estar 
presente à Mesa Diretora, ressaltando que, como Ex-Presidente da AVCFN, sente-se 
orgulhoso de ver, hoje, onde a Associação chegou, o seu desenvolvimento e aumento 
nos quadros de associados é motivo de orgulho e satisfação. O Suboficial Lucena 
corroborou com as palavras do Suboficial Falcão e propôs a criação de um grupo de 
“whatsapp” para troca de mensagens inerentes ao CDC -  a proposta aprovada por 
todos os presentes. O Suboficial Abuzed agradeceu o convite para fazer parte do CDC. 
O Gerente da AVCFN, Suboficial Façanha, apresentou a todos a atual situação 
administrativa e fiscal da Associação, comparando os sistemas antigos com o atual e 
enalteceu a informatização da gestão dos dados por meio do uso da internet, o que 
tornou os processos mais transparentes – eliminou todo os processo manual e por meio 
de papel para eletrônico, por meio de sistemas WEB, permitindo o compartilhamento 
das informações por todos.  O Presidente passou então a apreciar as pastas contábeis 
da DAdm dos meses de setembro e outubro e, juntamente com os membros do CDC 
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presentes, aprovaram as pastas sem ressalvas.  A seguir, às 16h10min, por não haver 
mais nenhum assunto a ser tratado, o Presidente da Mesa Diretora agradeceu o 
empenho de todos e encerrou a Reunião e, eu, Antonio Paulo Torres Anvers, 
Secretário, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Presidente do CDC, por mim, e 
pelos demais Membros do Conselho, para que produzam os efeitos da Lei. 

Rio de Janeiro, em 28 de novembro de 2019. 

 
 
   JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY                                                          JOSÉ RODRIGUES FALCÃO 

            Contra Almirante (Refº-FN)                         Suboficial Refº-FN 
    Presidente do CDC                                                            Membro 

 

       
  LÚCIO FERNANDES DE LUCENA                                                  PEDRO CARLOS ABUZED 
                  Suboficial Refº-FN                                                                                              Suboficial  
          Membro                        Suplente 

    
                        

     DAGOBERTO DA CONCEIÇÃO CARVALHO         ANTONIO PAULO TORRES ANVERS 
              Suboficial Refº-FN                                                                                                Cabo Refº-FN 

     Membro                                                                Secretário da reunião 

 


