
	 	

Ata da 1a Reunião do Conselho Consultivo – 2019 

Data: 14 de janeiro de 2019 

Local: Sede do Instituto 

Participantes: 

Ausências justificadas: João Carlos, Bodanese - Conselheiros 

Pauta: 

- Apresentação da nova composição do Conselho Consultivo 

- Apresentação do Balanço do Plano de Comunicação ( ver anexo )  

- Atualização do Planejamento Estratégico  

- Outros assuntos 

Cristina Pinho Presidente do Instituto

Fabio Sartori Diretor Executivo

José Mauro Diretor Financeiro

Carlos Heleno Conselheito

Flavia Serpa Conselheira

Marcelo Cortês Conselheiro

Antônio Manoel Conselheiro

Paula Lima Convidada
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Deliberações: 

1- Apresentação da nova composição do Conselho Consultivo: 

 O Conselheiro Rudimar Lorenzatto completou o prazo previsto no Estatuto do ILPS e 
não manifestou mais intenção em permanecer no Conselho. Luiz Pinho e Aloisio Correa 
apresentaram a sua renúncia às funções de Conselheiro por motivos pessoais. Agradecemos 
toda a contribuição dos três Conselheiros, que durante o período que permaneceram em 
atividade, muito fizeram pelo nosso Instituto. 

Para completar o quadro de Conselheiros, a Presidente propôs dois novos nomes, 
Paula Lima, advogada e Consultora Tributária formada pela PUC-Rio e Maria Fernanda, 
professora doutora em Biologia e Ecologia da UFRJ. Apresentados um breve currículo de 
ambas, seus nomes foram aprovados pelo Conselho. O próximo passo será apresentar os dois 
nomes para a aprovação delo plenário da próxima Assembleia. 

2- Plano de Comunicação: Apresentação do Balanço (ver anexo) e próximos passos:  

A empresa ZeroOitoOnze apresentou seu balanço, conforme arquivo em anexo. 
Informou que continua com problemas no LinkdIn, mas está trabalhando para soluciona-los e 
para postar com mais freqüência também nesta rede social. 

A Presidente apresentou a possibilidade de o Instituto ter um voluntário de 
comunicação, pois seria importante para realizar toda a agenda de 2019. Há uma pessoa 
interessada, que enviou o seu currículo e que será entrevistada em breve.  

Todos aprovaram a extensão do contrato com a empresa de comunicação por mais 6 
meses. A Diretoria deverá negociar os novos valores.  

Foi lembrado que este ano o ILPS faz 10 anos e que é importante pensar em 
conteúdos e eventos para marcar esta importante data. As seguintes ideias surgiram para 
celebração deste marco: 
(i) gravar áudios dos professores que participaram dos eventos anteriores, com o objetivo de 
criar conteúdo para divulgação do Instituto nas suas redes sociais; 
(ii) promover a coordenação de um livro, com artigos dos professores palestrantes ou outros 
autores convidados, sob a coordenação do Institutlo, a ser lançado no final do ano ou em data 
mais significativa e realização de noites de autógrafos para divulgação; buscar parceiros e 
patrocínio para essa iniciativa, como de escritórios de advocacia grandes que tem área 
ambiental e que trabalhem com o Terceiro Setor (BMA, Veirano, Trench Rossi Watanabe, 
dentre outros); 

Além disso, foi citada a possibilidade de se criar uma marca dos 10 anos para apor em 
todas as iniciativas e eventos a serem realizados em 2019 e a sua promoção nas redes sociais 
do Instituto. Será verificada a necessidade e viabilidade de registrar a marca e o nome do 
Instituto no INPI; 
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Houve consenso em reforçar nas mídias sociais a captação de novos associados para o 
Instituto, convertendo "likes", "comentários", "compartilhamento" e "posts" dos seguidores 
do Instituto nas mídias sociais em retorno efetivo (inclusive financeiro). Esta ação será 
cobrada do ZeroOitoOnze, empresa que faz a gestão das mídias sociais do Instituto e 
discutida no Comitê de Comunicação. 

3- Atualização do Planejamento Estratégico 

O Diretor Financeiro apresentou o balanço 2018 e a previsão 2019. Destaque para o 
aumento no número de associados, mas um pequeno aumento nas contribuições anuais. Neste 
contexto, foi definida a necessidade de um incremento de ações para aumento de receitas de 
modo a possibilitar um aumento do portfolio de projetos do Instituto.   

Apresentado o perfil do estagiário de comunicação e de captador de recursos. Foi 
definido que, para gerar conteúdo o melhor seria que o estagiário fosse um estudante de 
biologia. Acertado que a remuneração deve ser de R$400,00.  

4- Outros assuntos: 

A Presidente lembrou que o passeio à Regua será em março, dias 16 ou 30 e que irá 
acertar com os responsáveis os detalhes do evento. 

Para a 10ª Palestra que o Instituto promove anualmente, destacou-se a possibilidade 
de fazer uma noite de autógrafos no dia do jantar que será oferecido ao Palestrante. A ideia 
seria as pessoas já levarem o livro previamente adquirido (com recursos próprios) ou 
encomendarem via Instituto, tudo previamente e também com os próprios recursos (sendo o 
Instituto um mero interveniente na aquisição). 

Foi definido que o Comitê de Comunicação se reunirá o mais breve possível para 
gerar uma plano de comunicação para 2019. E foi reforçada a necessidade de que um 
voluntário trabalhe para ajudar e ser o ponto focal da Comunicação. As entrevistas serão 
agendadas com breve com os interessados. 

5- Encerramento: 

A Presidente do Conselho terminou a reunião às 21 horas e agradeceu a 
todos a participação e as observações que foram feitas para aprimorar o trabalho 
do Instituto. 
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