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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ELEIÇÃO PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA AFBNDESPAR 

AGO DE 15/04/2022 

 
O Presidente da Associação dos Funcionários da BNDES Participações SIA - AFBNDESPAR, nos 
termos o item e) do Artigo 23 do Estatuto Social da entidade, CONSIDERANDO os transtornos causados 
pela epidemia da Covid-19 desde março de 2020 até a presente data, o que impede o deslocamento de 
seus associados - em sua maioria idosos e, portanto, do grupo de risco – de suas casas para um local 
fixo para eleição presencial ou para as agências dos Correios objetivando depositar seus votos recebidos 
por correspondência, CONVOCA, em caráter emergencial,  seus associados efetivos para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada no dia 15/04/2022, sexta-feira, com início às 
10:00 horas e encerramento às 16:00 horas, exclusivamente em formato on-line através do portal 
da AFBNDESPAR, conforme endereço eletrônico a ser divulgado, para atendimento da seguinte  

ORDEM DO DIA: 

Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da AFBNDESPAR 

para o mandato de 01/06/2022 a 31/05/2024, 

obedecendo às seguintes disposições: 

 

1)— Presidente da Assembleia 

Nos termos do Artigo 38 do Estatuto Social, os membros do Conselho de Representantes escolherão 
um associado para presidir a Assembleia, com a responsabilidade de conduzir todos os trabalhos de 
eleição, de apuração e de divulgação dos resultados, sendo também de sua alçada a escolha de um 
associado para secretariá-lo, bem como dos demais auxiliares necessários à 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 informática do 
portal da AFBNDESPAR (www.afbndespar.org.br), em endereço eletrônico a ser divulgado aos 
associados - no dia 15/04/2022, sexta-feira, com início da votação às 10:00 horas e final às 16:00 horas, 
por sistema de voto secreto, com os associados votando nas Chapas Inscritas para a Diretoria e para 
o Conselho Fiscal. 

2.2) - Todo material relacionado ao presente Edital e a seus Comunicados será enviado para os 
associados, considerando a atualização de seus dados no Cadastro de Associados  da AFBNDESPAR, 
da seguinte forma: a) por e-mail para aqueles que tenham atualizados seus endereços eletrônicos; b) 
por lista de transmissão pelo aplicativo WhatsApp (AFBNDESPAR WA) para aqueles que tenham seus 
celulares atualizados; 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 da AFBNDESPAR, o que poderá ser feito de modo on-line no portal da Associação. 
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2.3) - Os associados poderão votar antecipadamente, sem direito a alteração do voto efetuado, logo 
após receberem os comunicados com divulgação das chapas e instruções para votação; o Sistema 
Eleitoral, contudo, somente apurará os votos no início da apuração da Eleição, de forma semelhante ao 
que ocorria na modalidade de votação pelo correio nas eleições anteriores, quando os envelopes com 
votos enviados para a AFBNDESPAR somente eram abertos na apuração.      

 

3)— Local de Votação 

Os associados votarão exclusivamente, por celular ou computador, no Sistema Eleitoral do portal da 
AFBNDESPAR (www.afbndespar.org.br), em endereço eletrônico a ser divulgado, mediante suas 
identificações com introdução seu login e da sua senha. 

 

4)— Prazo para Inscrição de Candidatos/Chapas 

As inscrições das Chapas para a Diretoria e Conselho Fiscal iniciar-se-ão a partir da data deste Edital 
e serão encerradas às 16:30 horas do dia 31/03/2022 (quinta-feira), data em que será feita a sua 
divulgação, nos termos do item 2.2) deste Edital.  

 

5)— Inscrição das Chapas 

5.1) - Segundo o § 3º do Artigo 41 do Estatuto Social, a inscrição das chapas para a Diretoria e para o 
Conselho Fiscal deverá ser feita mediante requerimento com termo de consentimento expresso e, 
assinado por todos os componentes da chapa respectiva, o que no formato on-line da eleição será feito 
mediante envio de e-mails para o endereço afbndespar@gmail.com, conforme mostrado a seguir: 
a) No caso de chapas concorrentes à Diretoria, seu candidato a presidente enviará e-mail o formulário 

constante no item A) do ANEXO 1 deste Edital, contendo o nome da Chapa, o termo de 
consentimento, o cargo, o nome e endereço eletrônico dos associados candidatos; adicionalmente 
cada um dos demais candidatos da Chapa também enviarão e-mails no formato constante do item 
B) do ANEXO 1 deste Edital; 

b) No caso de chapas concorrentes ao Conselho Fiscal, seu 1º candidato a Membro Efetivo enviará 
e-mail o formulário constante no item A) do ANEXO 2 deste Edital, contendo o nome da Chapa, o 
termo de consentimento, o cargo, o nome e endereço eletrônico dos associados candidatos; 
adicionalmente cada um dos demais candidatos da Chapa também enviarão e-mails no formato 
constante do item B) do ANEXO 2 deste Edital; 

5.2) - Nos termos do § 4º do Artigo 41 do Estatuto Social, não serão aceitas inscrições de sócios que 
tenham sofrido quaisquer das penalidades previstas no Estatuto Social, no exercício imediatamente 
anterior ao das eleições, e, também, daqueles que estejam e respondendo a inquérito administrativo no 
Sistema BNDES 
5.3) - Nos termos Artigo 42 do Estatuto Social, somente são elegíveis os associados efetivos, com pelo 
menos 6 (seis) meses de inscrição como sócio na AFBNDESPAR;6 — Relação de Chapas Inscritas 

 
6) — Divulgação das Chapas Inscritas e de seus Manifestos de Campanha  
Até o dia 31/03/2022, quinta-feira, será divulgada a Relação das Chapas Inscritas, através do Boletim da 
Associação, que será enviada para os associados nos termos do item 2.2) do presente Edital, bem como 
o Manifesto de Campanha das Chapas que forem enviados para e-mail afbndespar@gmail.com. 
 

7) — Cédulas e Listas de Presença 

O Sistema Eleitoral apresentará cédulas contendo as Chapas concorrentes à Diretoria e Conselho Fiscal, 
com especificação dos cargos e dos nomes dos associados candidatos; tais cédulas conterão um 
quadrado para cada Chapa, para indicação dos votos válidos e também outro quadrado para indicação de 
voto nulo, com os votos em branco sendo aqueles em que não haja preenchimento de nenhum dos 
quadrados citados. A Lista de Presença fará parte Sistema Eleitoral que indicará os associados que 
votaram ou não; ela será feita a partir do Cadastro de Associados da AFBNDESPAR. 
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8) — Apuração e Divulgação dos Resultados 

A apuração será processada pelo Sistema Eleitoral logo após o final das Eleições, ou seja, às 16:00 horas 
do dia 15/04/2022, sendo feita a seguir a divulgação aos associados das Chapas Eleitas, nos termos do 
item 2.2) deste Edital. 

9) — Recursos 

Os Recursos deverão ser apresentados ao Conselho de Representantes, ou no seu impedimento, ao 
Presidente da AGO, através de Requerimentos, enviados para o e-mail afbndespar@gmail.com, até 
às 16 horas do dia 18/04/2022, segunda-feira, cujos julgamentos serão realizados até o dia 
21/04/2022, quinta-feira. 

10) — Posse dos Eleitos 

A data da posse dos eleitos ocorrerá no dia 01/06/2022, quarta-feira, quando se iniciarão seus mandatos 
que se encerrarão no dia 31/05/2024. 

11) — Mandato dos Atuais Membros 

11.1) - O mandato dos atuais ocupantes de cargos na Diretoria e no Conselho Fiscal expira no dia da posse 

dos novos membros eleitos. 

11.2) - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Assembleia Geral, que poderá convocar 

outros auxiliares do quadro de associados da AFBNDESPAR para ajudá-lo em suas deliberações. 

12) — Calendário 

No ANEXO 3 apresenta-se o Calendário das atividades previstas no presente Edital 

 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. 

 
Luiz Antônio Moraes dos Santos 

    Presidente da AFBNDESPAR 
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                   ANEXO 1 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO DE 08/07/2020 

      ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DA AFBNDESPAR 

            Para o Mandato de 01/06/2022 a 31/05/2024 
 

A) a ser remetido para afbndespar@gmail.com pelo candidato a presidente: 

Assunto: AGO de 15/04/2022: Inscrição de Chapa concorrente à Diretoria      

Nós, associados efetivos da AFBNDESPAR abaixo indicados, expressamos o nosso consentimento em 
participar das Eleições da AGO de 15/04/2022, formando chapa para concorrer aos cargos da Diretoria da 
AFBNDESPAR, para o mandato de 01/06/2022 a 31/05/2024, nos termos do Edital de Convocação de 
16/03/2022.  
 

Rio de Janeiro,   /03/2022 

  

NOME da CHAPA:                    

Cargo                                         Nome do Associado                                         Endereço Eletrônico do Associado 
Presidente         :                                                                                                                             
Diretor de Representação  :  
Diretor Financeiro        : 
Diretor de Administração  :  
Diretor Social        :  

 

B) a ser remetido para afbndespar@gmail.com pelos demais candidatos  

Assunto: AGO de 15/04/2022: Inscrição de Chapa concorrente à Diretoria   

 
Eu, associado efetivo da AFBNDESPAR abaixo indicado, expresso o meu consentimento em participar das 
Eleições da AGO de 15/04/2022, formando chapa para concorrer aos cargos da Diretoria da AFBNDESPAR, 
para o mandato de 01/06/2022 a 31/05/2024, nos termos do Edital de Convocação de 16/03/2022.  
 
Rio de Janeiro,   /03/2022 
 
Chapa:                                  
Cargo:                                               
Nome do Associado: 
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ANEXO 2 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO DE 08/07/2020 

          ELEIÇÃO PARA CONSELHO FISCAL DA AFBNDESPAR 
            Para o Mandato de 01/06/2022 a 31/05/2024 

 
A) a ser remetido para afbndespar@gmail.com pelo 1º candidato a Membro Efetivo: 

Assunto: AGO de 15/04/2022: Inscrição de Chapa concorrente ao Conselho Fiscal   

 
Nós, associados efetivos da AFBNDESPAR abaixo indicados, expressamos o nosso consentimento em 
participar das Eleições da AGO de 15/04/2022, formando chapa para concorrer aos cargos de Membros 
Efetivos e Membros Suplentes do Conselho Fiscal, para o mandato de julho de 01/06/2022 a 31/05/2024, 
nos termos do Edital de Convocação de 16/03/2022.  
Rio de Janeiro,     /03/2022 

 
NOME da CHAPA:                    

Cargo                                      Nome do Associado                                          Endereço Eletrônico do Associado  
Membro Efetivo 
Membro Efetivo 
Membro Efetivo 
Membro Suplente 
Membro Suplente 
Membro Suplente 
 
 

B) a ser remetido para afbndespar@gmail.com pelos demais candidatos  

Assunto: AGO de 15/04/2022: Inscrição de Chapa concorrente ao Conselho Fiscal 
   

Eu, associados efetivo da AFBNDESPAR abaixo indicado, expresso o meu consentimento em participar das 
Eleições da AGO de 15/04/2022, formando chapa para concorrer aos cargos de Membros Efetivos e 
Membros Suplentes do Conselho Fiscal, para o mandato de 01/06/2022 a 31/05/2024, nos termos do Edital 
de Convocação de 16/03/2022. 
  
Rio de Janeiro,   /03/2022 
Chapa: 
Cargo:                                               
Nome do Associado: 
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ANEXO 3 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAAGO DE 08/07/2020 

ELEIÇÃO PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA AFBNDESPAR 

 

CALENDÁRIO 

 

16/03/2022, quarta-feira      – Publicação do Edital de Convocação 

31/03/2022, quinta-feira      – Prazo final para Inscrição das Chapas 

31/03/2022, terça-feira        – Divulgação das Chapas 

15/04/2022, sexta-feira       – Eleição e Apuração 

15/04/2022, sexta-feira       – Divulgação de Resultados 

18/04/2022, segunda-feira  – Prazo final para Recursos de Impugnação 

21/04/2022, quinta-feira      – Julgamento dos Recursos de Impugnação 

21/04/2022, quinta-feira      –  Proclamação dos Resultados das Eleições 

01/06/2022, quarta-feira      – Posse dos Candidatos Eleitos 
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