Conheça os candidatos ao conselho de
administração do IBGC
07/03/2019
Prezado associado (a),
No período de 19 de novembro a 19 de dezembro de 2018, atendendo à convocação
eleitoral do IBGC, oito associados apresentaram e mantiveram suas candidaturas para
preenchimento de 3 (três) vagas abertas pelo sistema de mandatos escalonados
(staggered board) no Conselho de Administração. Os formulários de candidatura e as
declarações de apoio recebidas pelos candidatos seguem nos links apresentados na
tabela no fim desta mensagem. Recomendamos a leitura atenta desse material.
Orientação de voto do Colegiado de Governança e Indicação (CAC G&I) do IBGC
Como em todas as eleições para o Conselho do IBGC, desde 2010, o CAC G&I
entrevistou os associados que se apresentaram de acordo com as instruções divulgadas
pelo Instituto em 19/11/2018. O objetivo dessas entrevistas é conhecer os candidatos e
oferecer aos associados eleitores uma recomendação isenta para formulação de seus
votos, cumprindo o mandato do CAC G&I estabelecido no estatuto do IBGC.
A presente orientação de voto do CAC G&I baseou-se nos seguintes fatores:
1) A qualificação, experiência e a contribuição dos candidatos às atividades do IBGC.
2) O indispensável alinhamento com os princípios, valores e objetivos estratégicos do
Instituto.
3) A diversificação e complementação de perfis e experiências desejáveis ao Conselho do
IBGC, considerando sua atual composição, no qual seis membros permanecerão.
4) A renovação do quadro de conselheiros, de forma a estimular a participação dos
associados que ainda não atuaram no Conselho do IBGC.
O colegiado optou este ano por recomendar o mesmo número de candidatos do que
vagas. Em consequência, deixaram de ser recomendados candidatos de reconhecido
mérito.
Os candidatos recomendados pelo Colegiado de Governança e Indicação do IBGC são os
seguintes:
FERNANDO CRISSIUMA MESQUITA é acionista e conselheiro de administração do
Grupo S.A. O Estado de S. Paulo. Engenheiro, com MBA no exterior (Wharton), tem
experiência como executivo e na governança de diversas empresas. Membro da Comissão
de Empresas de Controle Familiar do IBGC.
IÊDA APARECIDA PATRICIO NOVAIS é conselheira de administração, conselheira
consultiva e coordenadora do comitê de auditoria em organizações privadas, estatais, de
economia mista e do terceiro setor. Formada em comunicações (USP), com diversos
cursos em negócios (FGV), tem frequente participação em eventos do IBGC e é membro
do Colegiado Independente Recursal (CIR) do Instituto.
LEONARDO WENGROVER é um jovem associado, com histórico de nove anos de
intensa participação nas atividades do IBGC. Engenheiro, com formação internacional
voltada a inovação e tecnologia, assumiu a coordenação geral do Capítulo Sul em 2015,
expandindo a atuação regional que é uma das prioridades do Instituto. Possui grande
experiência em empresas familiares e organizações com e sem fins lucrativos.

LISTA COMPLETA DE CANDIDATOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
IBGC (2019-2022)

CANDIDATO

FORMULÁRIOS DE
CANDIDATURA E
DECLARAÇÕES
DE APOIO

VÍDEOS
DOSCANDIDATOS

Carlos Eduardo Lessa Brandão

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

RECOMENDAÇÃO
DO CAC-GI

Fábio Almeida Rabelo

SIM

Fernando Crissiuma Mesquita

Clique aqui

Clique aqui

SIM

Iêda Aparecida Patricio
Novais

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

Clique aqui

Marcus Vinicius Bueno

Clique aqui

Clique aqui

Ricardo Rosa Reis

Clique aqui

Em breve

SIM

Leonardo Wengrover

FORMAS DE VOTAÇÃO:
1.ONLINE: utilizando LINK e SENHA que serão enviados para o e-mail principal do
associado pelo remetente eleicao2019@ibgc.org.br, os eleitores poderão votar pela
Internet entre os dias 08 e 28 de março até as 8h. Caso não receba o e-mail em 08 de
março, solicite sua senha para eleicao2019@ibgc.org.br informando seu nome e/ou
CPF/CNPJ.
2.PRESENCIAL: Pessoalmente ou por procuração (clique aqui), na Assembleia Geral
Ordinária - AGO em 28 de março.
O CAC G&I tem como membros os seguintes associados, todos ex-conselheiros do IBGC:
Emílio Carazzai, Gilberto Mifano, João Pinheiro Nogueira Batista, João Verner Juenemann,
Leonardo Viegas (Coordenador), Luiz Carlos de Queiroz Cabrera, Maria Helena Santana,
Roberto Faldini e Roberto Waack.

