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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2020, reuniu-se na sede Nacional 
da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, situada na Ilha das 
Cobras, RJ., o Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC), por meio de vídeo 
conferência, o Presidente do colendo Conselho na pessoa do Contra Almirante 
(FN-Refo) José Henrique Salvi Elkfury, O Vice-Presidente do CDC Vice 
Almirante (FN- Refo) Fernando do Nascimento, o Secretário SO-(FN- Refo) 
Paulo Vicente da Silva e demais membros do CDC, quais sejam: CMG (FN- 
Refo) Edison da Silva Nunes Filho, SO-(FN- Refo) Lúcio Fernandes de Lucena, 
SG (FN- Refo) Inaldo Marques da Silva e o CB (FN- Refo) Antônio Paulo Torres 
Anvers, os membros da Comissão Especial, constituída pela Portaria no 3-2020 
do CDC, presentes na Sede da AVCFN, os Veteranos, SO (FN-IF)-RM1) Moisés 
Sarmento Queiroz, o SG (FN-IF-RM1) Marcelo Tavares Salerno e o Civil 
Marco Paulo Feitosa, juntamente com o Gerente da AVCFN, SO (FN-ES)-RM1) 
Paulo Roberto Façanha, o SO (FN-ES)-RM1)Marcelo da Silva Roleira, 

Gerente Financeiro, e o SD (FN-IF)- Refo) Eduardo da Silva Nogueira, Vice-
Diretor Financeiro da AVCFN,  para tratar de 03 pontos da agenda 
concernente a aprovação dos balancetes do mês de janeiro e agosto de 2020 
pela Diretoria Administrativa. Às 14:00, foi iniciada a sessão da mesa diretora 
do CDC, presidida pelo Alte. Elkfury agradecendo a presença de todos e 
verbalizando sobre os balancetes que ainda não haviam sido apreciados, mas 
que foram verificados pela comissão. Registre-se que por unanimidade, houve 
aprovação das contas referentes aos meses de janeiro e agosto, considerando a 
clareza em conformidade com a transparência contidas nas pastas, bem como a 
forma com que foi apresentado o relatório das contas. O segundo ponto da 
agenda seria para tratar da aprovação do balanço anual do CFN, momento em 
que foi solicitado ao gerente Façanha a exibição do último slide contendo o 
balancete com o resumo de todas as contas do ano, objetivando a visualização 
de todos. Em ato contínuo, o presidente anunciou o saldo da poupança e o 
fundo de reserva, que passou do ano anterior de um saldo de 611 mil para 745 
mil, com avanço de mais de 100 mil reais; e que nas seções regionais o saldo de 
66 mil passou para 101 mil, fazendo observação que nas seções regionais 
quanto na Diretoria Administrativa e Direção Nacional, houve volume de 
despesas provavelmente menor do que nos anos anteriores, justificados pela 
redução de atividades, em decorrência da pandemia, já que ao longo do ano 



várias atividades não puderam acontecer gerando economia significativa 
quando comparada com os anos anteriores. Esclareceu que a Direção Nacional 
só faz repasse de recursos, e que por isso teve retirada maior do que o depósito, 
mas que é perfeitamente justificado pela natureza das suas atividades. O 
dinheiro que entra na Direção Nacional vai para a poupança, parte para 
Diretoria Administrativa e o restante pertence a cada seção Regional. Lembrou 
que a Direção Nacional é apenas um intermediário entre o recolhimento 
mensalidades e a distribuição dos recursos para o fundo de reserva, Seções 
Regionais e Diretoria Administrativa. Esclareceu ainda que a Diretoria 
Administrativa, conforme demonstrado na planilha, passa o saldo de 7 mil para 
65mil, com depósito superior a retirada, mas sem abandonar a ideia de que as 
despesas foram menores do que as expectativas, visto que as retiradas foram 
para adimplir compromissos com o pagamentos dos funcionários, serviços 
contratados, etc. Após tais esclarecimentos, se dirigiu a Comissão responsável 
pela verificação das contas e indagou sobre a existência de alguma 
discrepância na verificação e apreciação do balanço anual da AVCFN, tendo 
sido respondido não haver qualquer discrepância a ser observada. Em seguida 
colocou à disposição da Mesa Diretora e representantes do CDC presentes 
para suas manifestações sobre objeção ou aprovação das contas do ano fiscal 
2019/2020, obtendo como resposta “nada a opor e sem restrições”. O terceiro 
ponto da agenda foi para falar sobre a AGO do dia 21 de outubro, marcada 
para às 11 horas. Frisou que vai ser tão somente para formalizar assembleia 
com ênfase na aprovação das contas, e que não haverá qualquer outra 
atividade, restringindo a presença mínima necessária no evento, cuja 
coordenação estará sob a responsabilidade do Alte. Leitão que por sua vez já 
anunciou a presença do ComGerCFN, Alte. Zuccaro. Afirmou que o convite 
presencial se restringe ao Alt. Leitão e o pessoal da Diretoria Administrativa 
envolvido na elaboração do balanço, Presidente do CDC, Vice Presidente e o 
secretário, os quais atenderão as formalidades de praxe, com prejuízo do 
coquetel. Dada a palavra para quem dela quisesse fazer uso, o gerente SO 
Façanha arguiu sob a transmissão da reunião pelo aplicativo do “Google 
Meet”  para participação dos membros do CDC e Diretoria Administrativa que 
não estarão presentes no auditório, e que os demais assistirão pelo Facebook. 
Por derradeiro, após o cumprimento dos três itens da agenda, colocou a 
palavras à disposição dos presentes para suas alegações conclusivas. Fazendo 
uso da palavra, o Alte. Fernando falou sobre a incontida saudade de poder 
estar reunido com todos e alertou quanto a letalidade do covid-19 e os cuidados 
indispensáveis para sua erradicação. Não havendo mais quem quisesse se 
pronunciar, às 14:20 o Presidente encerrou a sessão agradecendo a presença 
de todos, em especial ao Veteranos Queiroz, Salerno e Feitosa que se 



despuseram a atender a convocação para proceder com trabalho voltado para 
verificação de todas as contas. Esclareceu que a sessão foi tão somente para 
cumprir o previsto no Estatuto e dar a certeza da ausência de erros humanos, 
sem o propósito de buscar bônos ou fraudes eventualmente cometidas pelos 
responsáveis do destino da Associação na Direção Nacional e mostrar de forma 
transparente para os associados distantes que tudo foi verificado. A seguir, por 
não haver assuntos a tratar, 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, em consonância com os ditames legais. 

 Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2020.  
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