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Eleições gerais para renovação de representantes nos Conselhos de
Administração e Fiscal e atualização do Estatuto Social do IBRI
O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) convida seus associados a
participarem das eleições gerais para renovação de membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal, além de analisar sugestão de mudança em seu Estatuto Social. O prazo final para o
registro das candidaturas será até o próximo dia 14 de novembro. A partir do dia 19 de
novembro de 2008, o IBRI enviará um e-mail contendo link para acesso à votação,
identificação e senha para que os associados efetivem seus votos, que serão mantidos em
sigilo e automaticamente contabilizados.
A votação eletrônica encerrará no dia 4 de dezembro de 2008, às 13 horas de Brasília e às 18
horas do mesmo dia para aqueles que preferirem votar no local da Assembléia. A partir das 19
horas do dia 4 de dezembro de 2008, o processo de apuração dos votos será iniciado e
posteriormente serão divulgados os nomes dos eleitos a ocuparem os cargos nos Conselhos.

O Conselho de Administração terá nove de seus representantes renovados conforme
estabelece o Estatuto Social do Instituto. Para o Conselho Fiscal serão eleitos três novos
membros, com as mesmas regras para eleição de membros para o Conselho de
Administração. Os novos representantes tomarão posse na primeira reunião - de cada um
desses órgãos - subseqüente à eleição.
Associado, não deixe de participar!
A secretaria do IBRI está à disposição para auxiliá-lo!
Confira abaixo a edital de convocação enviado aos associados, ou clique aqui para
acessar o documento com informações completas:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores associados do Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores – IBRI, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária a se realizar no dia 04 de dezembro de 2008, no Hotel Ceasar
Business Paulista, Av.Paulista 2.181 – São Paulo/SP, às 14 horas, para
discutirem sobre a seguinte ordem do dia:
I) Em Assembléia Geral Ordinária:
1)

Eleições gerais para renovação de 09 (nove) membros do Conselho de
Administração;

2)

Eleições gerais para renovação dos 03 (três) membros do Conselho
Fiscal.

II) Em Assembléia Geral Extraordinária:
3)

Alteração do Estatuto Social do IBRI

As instruções referentes ao processo estão contidas em arquivo anexo a este email. Caso haja dúvidas, solicitamos que contate a secretaria do IBRI, por
intermédio do e-mail ibri@ibri.com.br ou telefone (11) 3106-1836.
Os membros do Conselho de Administração cujos mandatos vencerão em
31/12/2008 são:
1.

Arleu Aloisio Anhalt

2.

Doris Wilhelm

3.

Geraldo Travaglia Filho

4.

João Pinheiro Nogueira Batista

5.

José Fernando Monteiro Alves

6.

Leonardo Dutra de Moraes Horta

7.

Milton Almicar Silva Vargas

8.

Sérgio Tuffy Sayeg

9.

Valter Faria

Os membros do Conselho Fiscal cujos mandatos vencerão em 31/12/2008 são:
1.

Gilberto Mifano

2.

Iran Siqueira Lima

São Paulo, 31 de outubro de 2008.
João Pinheiro Nogueira Batista
Presidente do Conselho de Administração

