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1- Presidente do Conselho iniciou a reunião apresentando a pauta e indicando o diretor executivo 
como secretário da reunião.


2- Apresentado o planejamento estratégico, onde as seguintes observações foram feitas:


	 2.1 aprovada a contratação de estagiário para captação de recursos.

	 2.2 aprovada a associação do ILPS na Associação Brasileira de Captadores de Recursos

	 2.3 aprovada a contratação de empresa para execução do plano de comunicação , 
conforme material apresentado em anexo. 

	 2.4 aprovada a previsão orçamentária para 2018/2019.

	 2.5 apresentado o estudo dos indicadores reativos a serem acompanhados ao longo de 
2018/2019. A finalização do trabalho será em outubro. Está sendo elaborado através de trabalho 
de engenharia de Henrique Valdivia. 

	 2.6 aprovada uma nova edição do prêmio jovem conservacionista para 2019.

	 2.7 aprovado o plano de ação e seus responsáveis. 


3- A presidente do conselho informou a todos que enviará para cada um dos responsáveis suas 
tarefas , conforme já apresentado no plano. 

4- A presidente informou a todos que o prêmio deste ano será entregue no dia 4/11. As 
inscrições já estão abertas. 

5- O conselheiro Antônio ponderou que o ILPS ainda tem que ter projetos que chamem a atenção 
para sua causa, e que sejam mais populares, para aumentar a sua capilaridade. Cristina informou 
que  o professor Fernandez será o responsável por criar um portfolio mais atraente, onde 
possamos apresentar para parcerias com fundos de empresas interessadas em projetos de 
conservação.

5- 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 grupo de estratégia. 
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