ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA BNDES PARTICIPAÇÕES S/A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) EM 12/11/2021
ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE REPRESENTANTEDS DA BNDESPAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Associação dos Funcionários da BNDES Participações S/A – AFBNDESPAR, no uso de suas
atribuições estatutárias e de conformidade com os Artigos 12, 37 e 49 do Estatuto Social, convoca seus
associados efetivos para participarem da Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada no dia
12/11/2021, sexta-feira, instalando-se com qualquer número de associados, a ser realizada exclusivamente
em formato on-line, através do portal da AFBNDESPAR, em endereço eletrônico e instruções a serem
divulgados, para atendimento da seguinte ORDEM DO DIA:
Eleição de 7 (sete) Membros do Conselho de Representantes da AFBNDESPAR para o mandato de 18/11/2021
até 17/11/2023, obedecendo às seguintes instruções e normas estatutárias:
1 – Presidente da Assembleia
Nos termos do Art. 10 do Estatuto Social, o Presidente da AGO será o Presidente da AFBNDESPAR, com a
responsabilidade de conduzir todos os trabalhos relacionados à eleição, à apuração e à divulgação dos
resultados, bem como escolher um associado para secretariá-lo na execução das tarefas exigidas no
cumprimento da Ordem do Dia.
2 – Data, Horário, Sistema de Votação e Envio do Edital e dos Comunicados
2.1) - As eleições serão realizadas exclusivamente no formato on-line, através do Sistema Eleitoral
desenvolvido pela empresa Projeteria.com, contratada e responsável pela programação de informática do
portal da AFBNDESPAR (www.afbndespar.org.br), em endereço eletrônico a ser divulgado aos associados,
iniciando-se o processo de votação a partir desta divulgação e encerrando-se às 15:59 horas do dia
12/11/2021, sexta-feira, por sistema de voto secreto, com os associados podendo votar em até 7 candidatos
inscritos para concorrer ao cargo de Membros do Conselho de Representantes da AFBNDESPAR.
2.2) - Todo material relacionado ao presente Edital e a seus Comunicados será enviado para os associados
que tenham seus dados atualizados no Cadastro de Associados da AFBNDESPAR, da seguinte forma: a) por email para aqueles que tenham atualizados seus endereços eletrônicos; b) por lista de transmissão pelo
aplicativo WhatsApp, no AFBNDESPAR WA ((21) 98002 5060), para aqueles que tenham seus celulares
atualizados no Cadastro; c) pelo correio (por carta ou telegrama) para os associados que tenham somente o
seu endereço; desta forma, é de fundamental importância que os associados atualizem seus dados no
Cadastro de Associados da AFBNDESPAR, o que poderá ser feito pelo telefone celular (21) 98002 5060 ou
pelos e-mails secretaria@afbndespar.org.br e afbndespar@gmail.com
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2.3) - Os associados poderão votar, sem direito a alteração do voto efetuado, logo após receberem os
comunicados com divulgação das instruções para votação, encerrando-se a votação às 15:59 horas do dia
12/11/2021, sexta-feira.
3 – Local da Votação
Os associados votarão exclusivamente no Sistema Eleitoral do portal da AFBNDESPAR
(www.afbndespar.org.br), em endereço eletrônico a ser divulgado, mediante suas identificações com
introdução seu CPF e Matrícula no Sistema BNDES.
4 – Prazo para Inscrição de Candidatos/Chapas
As inscrições iniciar-se-ão a partir da data deste Edital e serão encerradas às 15:59 horas do dia 27/10/2021,
quarta-feira.
5 – Forma de Inscrição
Nos termos do § 2º do Artigo 41 do Estatuto, a inscrição de cada candidato poderá ser realizada através de
requerimento assinado pelo próprio candidato ou por, pelo menos, cinco eleitores.
As inscrições serão encaminhadas pelos candidatos, ou por um conjunto de pelo menos 5 associados, por
e-mail para o endereço eletrônico afbndespar@gmail.com nos termos indicados no ANEXO 1 ao presente
Edital.
Nos termos do Artigo 42, somente serão elegíveis os associados efetivos, com pelo menos 6 (seis) meses
de inscrição na AFBNDESPAR.
6 – Divulgação dos Candidatos Inscritos
Até o dia 28/10/2021, quinta-feira, será divulgada a Relação dos Candidatos Inscritos para a AGO de
12/11/202, através do Boletim a ser divulgado aos associados por e-mail e pelo AFBNDESPAR WA.
7 – Cédulas e Listas de Presença
No Sistema Eleitoral haverá um quadro para a eleição dos candidatos, antecedidos por um quadrado para
o eleitor assinalar aqueles em que queira votar com um “X”. Os eleitores poderão votar em até 7 (sete)
candidatos, sendo eleitos os mais votados. A Lista de Presença será fornecida pelo Sistema Eleitoral.
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8 – Apuração e Divulgação dos Resultados
A apuração será realizada pelo Sistema Eleitoral tão logo encerrada a votação, ou seja às 16:00 horas do
dia 12/11/2021, sendo a seguir apresentados seus resultados através de Boletim de Apuração a ser
divulgado aos associados por e-mail e pelo AFBNDESPAR WA.
9 – Recursos
Os Recursos deverão ser apresentados ao Presidente da AGO, através de Requerimentos, até às 16:00
horas do dia 15/11/2019, segunda-feira, cujos julgamentos serão realizados até o dia 17/11/2019, quartafeira.
10 – Posse dos Eleitos
A data da posse dos eleitos ocorrerá no dia 19/11/2021, sexta-feira.
11 – Mandato dos Atuais Membros
O mandato dos atuais ocupantes de cargos na Diretoria e no Conselho Fiscal expira no dia da posse dos
novos membros eleitos.
12 – Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Assembleia Geral, que poderá convocar outros
associados da AFBNDESPAR para ajudá-lo em suas deliberações.
13 – Calendário
No ANEXO 2 apresenta-se o Calendário das atividades previstas no presente Edital
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021.

Luiz Antônio Moraes dos Santos
Presidente da AFBNDESPAR
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ANEXO 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO DE 12/11/2021
ELEIÇÃO PARA CONSELHO DE REPRESENTANTES
PARA O MANDATO DE 18/11/2021 A 17/11/2023

A) a ser remetido para afbndespar@gmail.com pelo Candidato a
Membro do Conselho de Representantes:
Assunto: AGO de 12/11/2021 - Inscrição de Candidato a Membro do Conselho de
Representantes
Texto: Eu, associado efetivo da AFBNDESPAR, quero concorrer ao cargo de Membro
do Conselho de Representantes da AFBNDESPAR para o mandato de 18/11/2021 a
17/11/2023, nos termos do Edital de Convocação de 13/10/2021 das Eleições da AGO
de 12/11/2021.
Nome do Associado:
E-mail do Associado: (o mesmo do Cadastro de Associados)

B) a ser remetido individualmente para afbndespar@gmail.com por
pelo menos cinco eleitores que indiquem um candidato
Assunto: AGO de 12/11/2021: Inscrição de Candidato a Membro do Conselho de
Representantes
Texto: Eu, associado efetivo da AFBNDESPAR, quero inscrever, conjuntamente com
pelo menos mais quatro associados, o associado efetivo NOME DO CANDIDATO para
concorrer ao cargo de Membro do Conselho de Representantes da AFBNDESPAR, para
o mandato de 18/11/2021 a 17/11/2023, nos termos do Edital de Convocação de
13/10/2021 das Eleições da AGO de 12/11/2021.
Nome do Associado que faz a indicação:
E-mail do Associado que faz a indicação: (o mesmo do Cadastro de Associados)
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ANEXO 2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO DE 12/11/2021
ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DE REPRESENTANTES DA AFBNDESPAR
PARA O MANDATO DE 18/11/2021 A 17/11/2023

CALENDÁRIO
13/11/2021, quarta-feira

– Publicação do Edital de Convocação

27/11/2021, quarta-feira

– Prazo final para Inscrição dos Candidatos

28/11/2021, quinta-feira

– Divulgação dos Candidatos

12/11/2021, sexta-feira

– Final da Eleição e Apuração

12/11/2021, sexta-feira

– Divulgação de Resultados

15/11/2021, segunda-feira – Prazo final para Recursos de Impugnação
17/11/2021, quarta-feira

– Julgamento dos Recursos de Impugnação

19/11/2021, sexta-feira

– Posse dos Candidatos Eleitos
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