
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

ATA Nº 65 DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO 

Aos quatro dias do mês de março de 2021, às 14hs, reuniu-se a Mesa Diretoria do 
Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC) da Associação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais (AVCFN), por meio de videoconferência, presentes o Contra-
Almirante (Refº-FN) José Henrique Salvi Elkfury, o Vice-Presidente do CDC, Vice 
Almirante (Refº-FN) Fernando do Nascimento, e os Membros Suboficial FN-Refº 
Dagoberto da Conceição Carvalho e Sargento FN-Refº Inaldo Marques da Silva, e, na 
Sede Nacional, localizada na Ilha das Cobras, RJ, o Secretário, Suboficial FN-Refº 
Paulo Vicente da Silva, o Suboficial FN-RM1Paulo Roberto Façanha, Gerente da 
AVCFN, e os membros da Comissão Especial, constituída pela Portaria nº 3-2020 do 
CDC, para avaliar, de forma extraordinária, as contas da DAdm, Suboficial FN-RM1 
Moisés Sarmento Queiroz e Veterano Marco Paulo Feitosa. O Presidente do CDC 
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, em especial aos membros da 
Comissão Especial que se voluntariaram para colaborar com a AVCFN na apreciação 
das pastas, e ao Gerente, por possibilitar a reunião por videoconferência. Seguindo a 
pauta, o Presidente solicitou que o Suboficial Queiroz se manifestasse em relação às 
pastas contábeis verificadas no período de setembro de 2020 a janeiro de 2021, tendo 
como resposta que a Comissão não encontrou discrepâncias. Então, o Presidente 
submeteu aos demais membros dos CDC o parecer da Comissão Especial, que 
aprovaram por unanimidade as contas dos meses citados. Dando continuidade, o 
Presidente passou para o segundo tópico da pauta, a solicitação de apoio financeiro 
apresentada pelo Presidente da Seção Regional Florianópolis e encaminhada pelo 
Presidente Nacional da AVCFN, visando a colocação de uma cobertura em área da Sede 
da citada SR, ressaltando a importância e necessidade da obra. O Almirante Fernando 
emitiu parecer favorável e destacou ser investimento na construção da primeira Sede de 
uma SR. Os demais integrantes do CDC também emitiram parecer favorável, 
aprovando-se a proposta por unanimidade. Em seguida, o Presidente lembrou que em 
reunião anterior havia sido aprovada a compra de dez unidades do livro “Fuzileiros 
Navais – Quem são esses vibrantes guerreiros”, de autoria do CMG (RM1-FN) Jaime 
Florêncio de Assis Filho, pela DAdm, no valor de R$ 120,00 cada um, para integrar o 
acervo da Biblioteca da Sede Nacional e, eventualmente, para relações públicas da 
AVCFN. A seguir, por não haver assuntos a tratar, o Presidente encerrou 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, 4 de março de 2021.  
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