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Presentes: Lista em anexo
Coordenação : Presidente do Conselho, Cristina Pinho
Secretário: Diretor Executivo, Fabio Sartori

Objetivo da reunião: apresentar as modificações no Estatuto , a formação do Conselho 
fiscal e obter a aprovação dos associados  para ambos assuntos.  
A reunião se iniciou ãs 19 horas , após a primeira chamada às 18:30 hs. 

Principais alterações apresentadas: 

1- Artigo 5o , parágrafo único , item III: O ILPS poderá atuar em  Prestação de serviços 
intermediários de apoio à outras organizações que atuam em áreas afins.
Retirada a limitação de serem somente organizações sem fins lucrativos. 
2- Artigo 6 : inclusão do item VI com a previsão de voluntários na constituição de seus 
membros.
3- Capítulo 2, artigo 7o: retirada a exclusão de associado que não comparecesse a 3 
Assembleias Gerais consecutivas. 
4- Artigo 18: Inclusão do cargo de Presidente
5- Artigo 22, itens I a V: Inclusão dos deveres do Presidente
6- Artigo 24, item I: Inclusão do dever do Diretor Financeiro de representar o ILPS
7- Artigo 30: Inclusão do mandato do membros do Conselho Consultivo
8- Paragrafo único: Inclusão da possibilidade de extensão do mandato por até 6 meses.

Colocado o assunto em votação , as modificações foram aprovadas por unanimidade. 

Eleição do Conselho Fiscal: 

Apresentados os nomes dos dois conselheiros que hoje compõem o Conselho Fiscal: 
Após votação ambos foram aprovados por unanimidade . 

A presidente também apresentou a atual formação do Conselho Consultivo para 
conhecimento dos associados. 

Demais assuntos tratados na Assembléia Geral: 

1- Diretor Financeiro apresentou o balanço de 2017 e a previsão de gastos de 2018.
Comentado pelo Diretor Executivo que a relação entre gastos administrativos e a receita 
total deve ser de 15% , no máximo. Para isso o ILPS deve aumentar os seus investimentos 
em projetos.
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2- A associada Ana Zambelli comentou que o ILPS deve buscar no futuro parcerias com 
outras empresas, e que os associados deveriam colaborar com esta frente. 

3- Soraia Diniz, representando o Sócio Mauricio Diniz, compartilhou a experiência de 
voluntários fixos, jovens que podem contribuir muito para o desenvolvimento dos 
trabalhos do Instituto. Cristina lembrou que temos esta possiblidade pelo estatuto.

4- O Diretor Científico, Fernandez, informou sobre a palestra Luisa Pinho Sartori deste 
ano e sobre o projeto Jovem Talento para a Conservação . 

5- Dois premiados pelo ILPS deram seu depoimento sobre o que significou para eles 
terem sido agraciados com o prêmio Luisa Pinho Sartori e a Beca. Ricardo Dias e Gabriel 
Keller estiveram presentes na Assembléia e trocaram suas experiências com os  
presentes.

6- A Presidente do Conselho informou a todos que está em andamento o Plano de 
Negócios do ILPS , que resultará em um planejamento estratégico para os próximos anos. 
A sócia Ana Zambelli sugeriu que assim que esteja pronto que seja apresentado para os 
associados para que estes possam aproveitar suas redes de conhecimento para possíveis 
patrocínios. 

7- Sobre o mesmo assunto , o sócio Marcelino Guedes lembrou que a participação de 
jovens na elaboração do Plano pode ser muito rica. Cristina será a responsável por trazer 
para a indicação de dois deles para a próxima reunião de trabalho. Lembrou que 
principalmente na área de comunicação eles podem agregar muito valor, e serão 
importantes da perenização do ILPS .

8- O sócio Carlos Alberto sugeriu que os jovens voluntários poderiam fazer um trabalho 
de comunicação do ILPS sob a forma de palestras de conservação, ecologia e biologia nas 
escolas. 

9- Apresentado o novo logo da camiseta do ILPS, que estará disponível a partir do dia 
7/05. 

10- A Presidente lembrou a todos que teremos nos idas 7 e 8 de Maio a palestra e o 
coquetel em homenagem ao Dr . Ullas Karanth, que virá participar da Biosemana este 
anos e proferir a palestra sobre a conservação dos tigres na India .

As 21:00 horas a reunião terminou e a Presidente agradeceu à todos a presença a 
excelente participação dos presentes .


