
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Nº 61 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO   

 Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de 2020, às 10hn, reuniu-se o Conselho Deliberativo e 
Consultivo (CDC) da  Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, por meio de 
videoconferência, presidida pelo o Contra-Almirante (Refº-FN) José Henrique Salvi Elkfury, o Vice-
Presidente do CDC, Vice-Almirante (Refº-FN) Fernando do Nascimento, o Secretário, Suboficial 
Refº-FN Paulo Vicente da Silva, os Membros CMG (Refº-FN)) Edison da Silva Nunes  Filho, 
Suboficial Refº-FN Lúcio Fernandes de Lucena,  Sargento Refº-FN Inaldo Marques da Silva e o Cabo 
Refº-FN Antonio  Paulo Torres Anvers e, na Sede Nacional, localizada na Ilha das Cobras, RJ, os 
membros da Comissão Especial, constituída pela Portaria no 3-2020 do CDC, para avaliar, de forma 
extraordinária, os balancetes mensais da Diretoria Administrativa (DAdm), do período de fevereiro a 
julho de 2020, Suboficial RM1-FN Moisés Sarmento Queiroz, Sargento RM1-FN Marcelo Tavares 
Salerno, Vice-Presidente Regional da SR Magé, e Associado Marco Paulo Feitosa, Vice-Diretor de 
Assistência da DAdm. Presentes, ainda, o Suboficial RM1-FN Paulo Roberto Façanha, Gerente da 

AVCFN, o Suboficial RM1-FN Marcelo da Silva Roleira, Gerente Financeiro, e o SD-Refº-FN 
Eduardo Nogueira de Souza, Vice-Diretor Financeiro. O Presidente do CDC iniciou a reunião 
agradecendo a presença de todos, em especial aos membros da Comissão Especial, pelo trabalho 
voluntário realizado, e ao Gerente por possibilitar a reunião por videoconferência.  Seguindo a pauta, 
informou que foram apreciados pela Comissão Especial os balancetes dos meses de fevereiro a julho 
de 2020 e perguntou aos três membros presentes se houve alguma discrepância nas verificações e qual 
o resultado das avaliações contábeis. Os membros de forma unânime participaram que todas os 
balancetes foram aprovados e que não continham discrepâncias. Em seguida, submeteu aos demais 
membros dos CDC o parecer da Comissão Especial e todos aprovaram os balancetes 
supramencionados. Dando continuidade, o Presidente, com relação à inadimplência de Associados e a 
suspensão do pagamento de mensalidade no período da pandemia do COVID-19, informou que, 
conforme dados fornecidos pelo Presidente Nacional da AVCFN, a média mensal de perda por 
inadimplência foi de 1%, tendo um  aumento nos meses de vencimento trimestral daqueles que pagam 
por boleto, e que vinte Associados solicitaram a suspensão do pagamento das mensalidades devido à 
pandemia, sendo dezoito autorizados, com um já tendo regularizado a situação.  Na sequência, o 
Presidente comunicou que o CFN apresentou um estudo sobre novos uniformes camuflados, que a 
substituição será aos poucos e que, para a AVCFN, não via necessidade de, no momento, acompanhar 
essa mudança, pois a permanência do atual uniforme camuflado permitirá a diferenciação entre os 
militares da ativa e os Veteranos, lembrando um episódio envolvendo um Veterano uniformizado e 
com armamento, além disso a prioridade dos novos uniformes será para o pessoal da Ativa, sem contar 
que a troca representaria custos para os Associados. A palavra foi dada aos demais participantes da 
reunião, que concordaram com a posição do Presidente e foi decidido por todos aguardar que o CFN 
padronize o uniforme para futuramente tratar desse assunto. O Comandante Nunes demonstrou 
preocupação com os custos da mudança no uniforme camuflado neste momento de recessão e 
perguntou se havia alguma informação do valor dessa mudança. O Almirante Elkfury informou não 
dispor de valores, no entanto, entende que a alteração no uniforme se faz necessária devido à melhora 
para a proteção dos combatentes em relação as intempéries. Concluída a pauta da reunião, o Presidente 
abriu a palavra para os participantes. O Almirante Fernando quis saber  quanto a AVCFN tem no 
Fundo de Reserva e a gerência informou que no momento o valor é de R$ 745.264,73. O Veterano 
Salerno consultou o Presidente do CDC sobre a possibilidade de a SR Magé iniciar tratativas com a 
Prefeitura de Magé sobre área e instalações para uma sede e o Almirante Elkfury o orientou a 



encaminhar a proposta ao Presidente da AVCFN, para apreciação. O Veterano Nogueira participou 
que ao inspecionar as pastas verificou que o balancete de janeiro ainda não foi apreciado e solicitou 
que a Comissão Especial apreciasse o mesmo juntamente com o balancete de agosto, quando 
prontificada pelo escritório de contabilidade, tendo o Presidente concordado com a sugestão. A seguir, 
por não haver mais assuntos a  tratar, às 11h o Presidente deu por encerrada a presente reunião e para 
constar, eu, Paulo Vicente da Silva, Secretário, lavrei esta Ata, que dato e assino juntamente com o 
Presidente para que surtam os efeitos da Lei.  

 Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020.  
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