
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

APA/FAPES – BNDES 
Associação dos empregados e empregados-aposentados dos patrocinadores e/ou 

dos participantes da FAPES   

Av. República do Chile, 100 – S1 – CEP: 20031-170 – Rio de Janeiro • Tel: (21) 2172-7013/PABX: 2262-2726• 

apa1@bndes.gov.br  - apa2@bndes.gov.br – apa3@bndes.gov.br 

Associação dos Empregados e Empregados –Aposentados dos 

Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS APOSENTADOS 

DOS PATROCINADORES E/OU PARTICIPANTES DA FAPES/BNDES – APA-

FAPES/BNDES, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 12, inciso I do Estatuto da APA-

FAPES/BNDES, convoca os senhores associados para a ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA a se realizar presencialmente e on line, pela plataforma Zoom, no dia  

19/08/2022, prevista para se iniciar às 10h30 em 1ª convocação, com a presença mínima da 

metade mais um dos associados aptos a votarem, ou em 2ª convocação às 11h00, com qualquer 

número de associados presentes, na Rua Senador Dantas, 117- salas 606/607- Centro – Rio de 

Janeiro –RJ – CEP 20031-201, e com encerramento previsto para as 16h30, com pauta única: 

 

Apreciar e deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 

2021, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de 

Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método indireto, e 

respectivas Notas Explicativas. As referidas Demonstrações estão acompanhadas da Opinião do 

Auditor Independente FCAI- Francisco Carvalho Auditores Independentes, emitido sem 

ressalvas em 16/03/2022; do Parecer do Conselho Fiscal relativo às referidas Demonstrações, 

emitido sem ressalvas em 18/05/2022; de cópia da Ata do Conselho Fiscal da mesma data 

contendo cinco apontes; e do Relatório para aperfeiçoamento dos controles internos, emitido 

com dois apontes pelo Auditor Independente FCAI- Francisco Carvalho Auditores 

Independentes, em 16/03/2022.  

 

As Demonstrações Contábeis acima referidas e os correspondentes pareceres do Auditor 

Independente e do Conselho Fiscal encontram-se à disposição dos associados no site da APA-

FAPES/BNDES (www.apabndes.org.br). De forma complementar, mas não mandatória, a 

Diretoria decidiu também disponibilizar, no mesmo site, dois outros documentos: Relatório do 

Conselho Deliberativo, emitido com treze apontes em 09/02/2022; e Posicionamento da 

Diretoria sobre todos os apontes e recomendações dos órgãos de controle e fiscalização. 

 

Em atendimento ao Art.13 do Estatuto Social, esta Assembleia será presidida pelo Sr. 

Presidente da APA-FAPES/BNDES, com o início da votação previsto para as 11h30, 

presencialmente e on-line, com previsão de término às 16h30. 

 

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2022 

 

 

Sebastião Bergamini Junior 

PRESIDENTE DA APA-FAPES/BNDES 
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