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IBRI elege novos membros para o Conselho de Administração e Fiscal
O Instituto renova 12 conselheiros em eleição realizada no dia 4 de dezembro
Em Assembléia realizada, no dia 04 de dezembro de 2008, o IBRI (Instituto Brasileiro de
Relações com Investidores) elegeu nove membros do Conselho de Administração e três do
Conselho Fiscal. Durante a Assembléia foi aprovada, também, alteração do Estatuto Social do
Instituto que propõe a eleição de não membros para comporem o Conselho Fiscal, desde que
sejam pessoas de notória boa conduta ética e reputação ilibada.
O mandato dos Conselheiros de Administração é de três anos, sendo que suas posses
ocorrerão na primeira reunião do órgão, subseqüente à eleição. Os eleitos foram: Carlos
Kawall da BM&FBovespa; Dóris Wilhelm da Paranapanema S/A; João Pinheiro Nogueira
Batista da Bertin S/A; José Roberto Pacheco da Odontoprev S/A; Julia Reid Ferretti do Banco
Fibra S/A; Leonardo Dutra de Moraes Horta da Magazine Luiza S/A; Luiz Fernando Rolla da
Cemig S/A; Milton Vargas do Bradesco S/A e Roberto Terziani da Oi-Telemar S/A. Já os
Conselheiros Fiscais, Edgar Jabbour da Deloitte; Iran Siqueira Lima da FIPECAFI e José
Fernando Monteiro Alves da Sadia permanecerão no cargo até 2010.

A Diretoria Executiva e o Conselho de Administração do IBRI dão boas-vindas aos novos
conselheiros. O IBRI tem como objetivo promover o aperfeiçoamento e a atualização do
profissional de Relações com Investidores e seus associados. Para isso, o Conselho de
Administração e a Diretoria Executiva buscam a consolidação institucional das conquistas
obtidas pelos profissionais de RI em seu papel estratégico no desenvolvimento do mercado de
capitais brasileiro, através do trabalho conjunto em diversas áreas, incluindo parcerias e
convênios com outras entidades do mercado e com os órgãos reguladores; pesquisas e a
realização de eventos relevantes para o mercado.

