
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Nº 63 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro de 2020, às 14hs, reuniu-se o Conselho 

Deliberativo e Consultivo da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 

Navais o CDC, por meio de videoconferência, o Contra Almirante (FN- Ref
o
) 

José Henrique Salvi Elkfury, o Vice-Presidente do CDC, Vice Almirante (FN- 

Ref
o
) Fernando do Nascimento, o Secretário, Suboficial (FN-Ref) Paulo 

Vicente da Silva, o membro Sargento (FN-Ref) Inaldo Marques da Silva e o 

Suboficial (FN-RM1) Paulo Roberto Façanha, Gerente da AVCFN, O 

Presidente do CDC iniciou a reunião da mesa diretora agradecendo a 

presença de todos, esclarecendo que a formalidade da reunião teve o escopo 

de apreciar a proposta orçamentária da AVCFN, posto que na reunião 

anterior só havia ocorrido a apresentação do balanço do exercício findo que 

foi aprovado por unanimidade, em conformidade com a proposta orçamentária 

e uma pendência do exercício referente a avaliação patrimonial. Reiterou que, 

na prática, a finalidade da reunião é para o registro formal de que houve 

apreciação da proposta orçamentária. Em ato continuo, indagou se haveria 

alguma objeção ou se todos estariam de acordo com a proposta apresentada. 

O Alte. Fernando arguiu que ao imprimir a aludida proposta não verificou 

qualquer óbice que lhe impedisse de aprova-la. Os demais membros se 

posicionaram à favor e se abstiveram de qualquer comentário adicional. Por 

derradeiro, o Presidente parabenizou a Diretoria Administrativa que preparou 

a documentação, destacando a resiliência do Gerente Façanha quando da 

organização da reunião virtual. Declarou aprovada a proposta orçamentária 

pela Mesa Diretora afirmando que será registrada em documento previsto e 

que após colhimento de assinatura, será encaminhada ao Presidente Nacional 

através de ofício. A seguir, por não haver assuntos a tratar, o Presidente deu 

por encerrada a presente reunião e para constar, eu Paulo Vicente da Silva, 

Primeiro Secretário, lavrei esta Ata que dato e assino juntamente com o 

Presidente, em consonância com os ditames legais. 

 Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2020.  

 
JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY        PAULO VICENTE DA SILVA 
             Contra-Almirante (FN-Ref.)                                  Suboficial (FN-Ref.)  
 


