
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Nº 64 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2020,  cumprindo todas as medidas 

sanitárias e orientações de afastamento social e prevenção ao COVID-19, 

reuniu-se na sede Nacional da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 

Navais, situada na Ilha das Cobras, RJ., convocado pelo Edital nº 1-2020 da 

DAdm, para apresentação do Relatório de Atividades 2019-2020, bem como 

prestação de contas do último ano fiscal da AVCFN, compreendido de 1º de 

setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020 e apresentação da proposta de 

previsão orçamentária para 2020-2021, o Almirante de Esquadra (FN) Paulo 

Martino Zuccaro, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e 

Presidente de Honra da AVCFN, que, em cumprimento ao o parágrafo segundo 

do artigo 28 do Estatuto da AVCFN,  convidou para compor a Mesa Diretora,  

o Vice Almirante (FN) Roberto Rossatto, Comandante  do Pessoal de Fuzileiros 

Navais,  o Contra Almirante (Refº-FN) José Henrique Salvi Elkfury, Presidente 

do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN e o Vice Almirante (Refº-FN) 

Fernando do Nascimento, Vice-Presidente do Conselho Deliberativo e 

Consultivo da AVCFN. Presentes, também,   o Vice Almirtante (FN-RM1) 

Carlos Alfredo Vicente Leitão, Presidente Nacional da AVCFN o Vice-

Presidente Nacional, Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN- Refº)José Joaquim Pires, 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN- Refº) Gabriel Mascarenhas Monteiro, Diretor 

Jurídico, Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN- Refº) Ludovico Alexandre Cunha 

Velloso, Diretor Social,  o Suboficial (FN-Refº) Georgino de Moraes Mattos, 

Diretor Cultural,  o Suboficial (FN-Refº) Ulisses Viella de Lucena, Diretor de 

Assistência e esposa, l o Soldado (FN-Refº) Eduardo Nogueira de Souza, Vice-

Diretor Financeiro, o Civil Nilson Martins da Silva, Diretor de Patrimônio e e 

para Secretariar os trabalhos o Suboficial (FN-MO-Refº) Paulo Vicente da 

Silva. Ato contínuo, foi executado o Hino Nacional Brasileiro e reverenciadas 

as personalidades que se destacaram na  História do Brasil, da Marinha do 

Brasil e da Associação de Veteranos do CFN. Seguiu-se com um minuto de 

silêncio pelo Associados falecidos desde a última AGO e , também, por todos as 

vítimas do Covid-19.  Aberta a Sessão Solene pelo ComGerCFN, o Alte Leitão 

iniciou, cumprimentando à todos os presentes e aos Presidentes Regionais, bem 

como os expectadores pela internet. Esclareceu que iniciaria abordando 

aspectos relevantes e que  recebeu a AVCFN do seu antecessor uma 

administração extremamente capacitada, o que permitiu planejar e realizar os 



eventos, visando sempre, a atender os associados e cumprir o definido como 

nossa função previsto no estatuto em seu Artigo primeiro. Indicou que o 

planejado deixou de ser realizado por conta da quarentena imposta e 

respeitando nossos Veteranos, foram realizadas somente reuniões 

administrativas. No entanto, antes do início da pandemia, assumimos a direção 

da AVCFN em Sessão Solene onde assinamos o aditamento ao Acordo de 

Cooperação Mútua entre a MB e a AVCFN, o que muito contribui para a 

realização de nossas atividades e que nos permitiu resolver uma pendência  

jurídica a respeito de denúncia anônima sobre o uso de próprio nacional na 

Vila Naval de Natal; realizamos nossa festa natalina na BFNIG,  participamos 

de várias cerimônias militares de passagem de comando e aniversário de OM. 

Participamos, também,  da inauguração da Sede da SR Florianópolis junto ao 

Presidente e Vice-Presidente do CDC. Foi entregue o Prêmio Liderança aos 

militares que tiveram destaque nos cursos de carreira no CIASC e CIAMPA.   

Realizamos a AGO de março em homenagem aos 212 anos do CFN e nesta 

ocasião foi descerrada uma placa com a poesia do nosso Diretor Cultural, SO 

Mattos. Não deixamos de nos preocupar com a situação atual e fizemos um 

acordo de colaboração com a Cruz Vermelha Brasileira para apoio ao combate 

ao Covid-19 com o transporte de 21 toneladas de insumos para as cidades de 

Manaus, Belém e apresentou um filme da recepção pela Seção Regional 

daquela Capital e São Luiz do Maranhão, com o apoio do Batalhão de 

Operações Ribeirinhas, que enviou equipe de militares que operavam na região, 

bem como a arrecadação de alimentos em supermercados. Nossas Seções 

Regionais realizaram ações importantes em apoio ao combate ao Covid com 

distribuição de kits de proteção individual. Reformulamos a Diretoria de 

Comunicação, contratando Assessora de Comunicação que promoveu a 

modernização de nosso site e a  criação de nova mídias sociais como Facebook, 

Instagram e Twither. Homenageamos nossos Veteranos no dia 10 de outubro ao 

enviar uma representação da Seção Regional de Recife à casa do nosso 

associado mais idoso, Veterano Osmar Salvador de Lima, 102 anos. Passando 

para a prestação de contas, mostrou o quadro de situação de associados, 

indicando que houve um acréscimo de 177 novos associados e que devido ao 

período de afastamento social, não houve a possibilidade de visitar os quartéis 

e proferir palestras para os nossos militares da Ativa; ilustrou com slides a 

situação financeira da AVCFN em seu nível geral e setorial, apresentando todas 

as receitas e despesas do período; explanou sobre as arrecadações e repasses 

para as nossas Seções Regionais, apresentando os valores; discriminou os 

valores com despesas fixas e eventuais, pontuando todos os eventos e 

justificando as operações financeiras e com a demonstração dos balancetes, 

traduziu de forma reduzida, porém, bastante elucidativa,  os saldos existentes 



em cada conta bancária e de poupança que foram apreciadas pelo CDC, mês a 

mês. Finda a prestação de contas, o Presidente do CDC submeteu à todos, as 

contas que foram aprovadas por unanimidade  

POUPANÇA FR DIREÇÃO NACIONAL 

Saldo no final do ano anterior (AGO/2019) 611.359,81 Saldo no final do ano anterior (AGO/2019) 27.467,30

Depósitos   109.357,84 Depósitos 1.073.941,07

Receitas financeiras 30.569,99 Retiradas 1.088.754,61

Transferência para Diretoria Nacional 6.000,00    

Saldo no final do ano atual (AGO/2020) 745.287,64 Saldo no final do ano atual (AGO/2020) 12.653,76

SEÇÕES REGIONAIS DADM 

Saldo no final do ano anterior (AGO/2019) 66.126,28 Saldo no final do ano anterior (AGO/2019) 7.752,59

Depósitos 47.883,42Depósitos 527.620,42

Receitas financeiras  2.471,59 Estorno (transferências) 704,54

Retirada (Transf. p/ DirNac) 15.432,82  Retirada 470.997,75

Saldo no final do ano atual (AGO/2020) 101.048,47 Saldo no final do ano atual (AGO/2020) 65.079,80

 

Em continuação, o Presidente do CDC, antes de submeter à apreciação de 

todos, esclareceu que é feito o acompanhamento das contas durante todo o ano 

fiscal e que para chegar nesse momento da assembleia e não tenhamos dúvidas 

em relação as contas – informou que este ano, extraordinariamente, devido a 

pandemia, o CDC não pode ser reunir e que constituiu um Comissão Especial 

para verificar os balancetes mensais, composta pelos Veteranos Queiroz, 

Salerno e Feitosa, a quem agradeço o empenho e dedicação, o que permitiu que 

todo o trabalho fosse realizado e deu ênfase em enaltecer o trabalho honesto 

daqueles que  cuidam das finanças da AVCFN e que todo o processo de 

verificação é tão somente para cumprir o previsto  nas normas estatutárias. O 

Presidente Nacional passou então a apresentar a proposta de previsão 

orçamentária pontuando cada item planejado e de despesas fixas e com pessoal 

bem como, para os eventos a serem realizados, que submetida à assembleia, foi, 

também, aprovada sem restrições. Dada a palavra ao Alte Elkfury, saudou à 

todos os presentes e fez uma saudação especial ao Alte Fernando por todos os 

Veteranos e a Sra Altenira, homenageando todas as mulheres que fazem parte 

da vida de nossos Veteranos.  Não deixou de lembrar da atuação da Sra. 

Altenira no apoio aos nossos baixados no HNMD.  Nossa unidade, simbolizada 

pela estrela branca do nosso estandarte e por nosso espírito de corpo, além do 

nosso ComGerCFN, que é o Comandante Geral de todos os Fuzileiros Navais 



de ontem e hoje.  Apresentou a AVCFN como parte integrante do CFN naquilo 

que compete aos Veteranos em apoiar e concorrer para que a missão da 

Marinha do Brasil seja cumprida. Cumprimentou o Presidente Nacional pelo 

primeiro ano à frente da AVCFN e pelas realizações possíveis diante das 

adversidades do momento e com a calma de sempre soube conduzir e desejou 

que a previsão aprovada possa ser executada com sucesso. Aproveitou para 

lembrar que em 4 de maior de 2022, a AVCFN estará celebrando o Jubileu de 

Ouro, juntamente com as comemorações dos 200 anos da Independência do 

Brasil e que certamente, em 2021, teremos muito a planejar para que possamos 

realizar um belíssimo evento.  Agradeceu à todos e colocou o CDC a inteira 

disposição da DAdm para continuar a trabalhar em prol da AVCFN.  Em 

continuidade, o ComGerCFN, Alte Zuccaro se dirigiu a Assembleia e aos 

expectadores, agradecendo à Deus por estar naquele momento em companhia 

de pessoas tão especiais e de ter chegado ao cargo de Comandante Geral do 

CFN e poder presidir esta cerimônia e que já participara em outras ocasiões, 

no entanto, é um prazer imenso rever os amigos de tão longa data. Com 

felicidade olha para a AVCFN como a fiel depositária da história do CFN, e 

entende que somos, fundamentalmente, o  elemento que faz a conexão do CFN 

com a sociedade brasileira, mencionando o acordo da AVCFN com a CVB no 

momento da pandemia, exemplo de quanto a AVCFN pode aproximar o CFN  

da sociedade brasileira, sendo os nossos embaixadores para muito além dos 

órgãos da MB. São em momentos de crise e de dificuldade nacional que 

percebemos a importância da nossa AVCFN.  Se o Brasil um dia estiver 

envolvido e algum conflito, certamente o CFN contará com  a AVCFN, devido 

aos  seus valores e representatividade. A AVCFN tem uma capilaridade maior 

que o próprio CF, haja vista que existem SR em lugares onde não há unidades 

do CFN e isso é de imenso valor.  A AVCFN permite  a proximidade do CFN a 

sociedade  brasileira em muitos rincões de nosso território nacional. Fazendo 

um paralelo, replicou a história da Associação dos Veteranos dos Estados 

Unidos que ao final da Segunda Guerra mundial  ganhou grande prestígio pelas 

campanhas realizadas e apesar disso, esteve ameaçada de extinção e foi a 

atuação forte e intensa e apaixonada dos Veteranos Americanos que evitou sua 

extinção, explicando a importância da preservação e isso nos mostra a 

importância que as FFAA devem dar aos Veteranos, que são a essência da 

nossa própria existência.  Uma associação e Veteranos Forte é um CFN forte.  

Parabenizou o Presidente Nacional pela correção administrativa e pela 

condução da AVCFN, desejando continuado sucesso na condução de tão 

estimada associação. Tratando da pandemia, deixou uma mensagem de 

otimismo e perseverança, acreditando que estamos num processo de 

arrefecimento da crise, mas que cabe a cada um de nós uma reflexão sobre tudo 



o que se diz e se discute sobre a situação; pediu que levássemos mais a sério os 

números de óbitos de associados neste período o que parece ter aumentado, 

substancialmente, o que pode nos ajudar a entender que o assunto é sério e deve 

ser tratado com firmeza e serenidade. Serenidade para reconhecer que é um 

evento negativo e firmeza nas ações de combate, cumprindo todas as 

precauções e medidas profiláticas, a exemplo deste ambiente, que respeitou o 

distanciamento e cuidados alinhados com as orientações do Comandante da 

Marinha.  Espera que tenhamos um ano de 2021 mais próspero e que possamos 

retomar nossas atividades regulares  e pedir ao Criador que tudo isso se 

confirme com o retorno, ao menos, parcial, dos eventos clássicos  que trazem 

tanta alegria aos nossos Veteranos e ao pessoal da ativa. Grandes momentos de 

reencontrar nossos amigos para renovar nossos laços de amizade e lembrar de 

episódios e passagens interessantes, muitas vezes, pitorescos e que, certamente, 

trazem as melhores recordações e nos fazem crer e renovar a nossa fé no CFN, 

nossa fé naquilo que representa um arranjo de competência que constitui a 

nossa defesa nacional e um elemento inalienável de nossa capacidade. Para 

isso aqui estamos. Adsumus! Em seguida, todos cantaram a canção Na 

vanguarda e juntos, realizaram os tradicionais Hurras ao Brasil, à MB, ao CFN 

e a AVCFN.  A seguir, por não haver assuntos a tratar, o Presidente de Honra 

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, 21 de outubro de 2020.  

 
 
 
JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY        PAULO VICENTE DA SILVA 

             Contra-Almirante (FN-Refo
)                                  Suboficial (FN-Refo

)  
 


