
Artigo 1 NOME - O nome da Instituição é Instituto Luisa Pinho Sartori, de agora em diante cha-
mado ILPS


Artigo 2 LIMITES TERRITORIAIS - O ILPS atua em todo o território nacional , e pode participar 
de ações fora do território nacional em associação com outras instituições . 


Artigo 3 ELEIÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS -  

As indicações para novos participantes do Conselho Consultivo poderão ser feita pelos conse-
lheiros, presidente e diretores, e submetidos a votação oral na Assembleia Geral .


A permanência dos mesmos conselheiros por mais de 4 anos deverá ser evitada. Porém caso 
ocorra um número superior a 3 conselheiros com término de mandato ao mesmo tempo, deverá 
ser considerada a extensão de alguns, de forma a não causar distúrbios na formação do Conse-
lho. 


O conselho consultivo devera buscar a diversidade de gênero assim como de formação e com-
petências. 


O Conselho Fiscal deve ser formado por 3 membros no entanto, podemos considerar um mínimo 
de 2. 


O conselho consultivo deve ser formado por no mínimo 5 e no máximo 9 membros. 


Conselheiros que não puderem participar de 3 reuniões seguidamente serão convidados a sair do 
conselho para que sejam indicados outros que possam contribuir com as demandas do ILPS. 


A indicação de Diretores Executivos, Financeiro e Científico deverá ser feita pela Conselho e 
submetida a aprovação pela Assembléia Geral. 


Diretores poderão ter seu mandato estendido pelo Conselho a cada dois anos, sem limite de 
tempo máximo.
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Artigo 4  ADMISSÃO DE ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS 

Serão associados os indivíduos pessoa física que se mantiverem em dia com suas 
contribuições , tenham reputação ilibada e comunguem com os objetivos e a missão do ILPS.


Artigo 5 COMISSÕES  

Comissões poderão ser formadas para dar o suporte para o Conselho Consultivo ou mesmo para 
trabalhos específicos. Ficará a cargo do Diretor Executivo formalizar a criação e indicar os parti-
cipantes. 

Artigo 6 DELIBERAÇÕES 

Embora o Conselho do ILPS seja consultivo e não deliberativo, caberá o Diretor Executivo sem-
pre que considerar que uma decisão esteja relacionada a uma mudança significativa no planeja-
mento estratégico ou ao modelo de negócio, levar para o conhecimento e aprovação do Conse-
lho. 


Também caberá ao Diretor Executivo aprovar junto ao Conselho o planejamento estratégico ela-
borado para o biênio em andamento. 


Artigo 7 VOTAÇÕES 

Todo associado quite com suas obrigações sociais deve ter direito a voto. O associado que, por 
qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante com o da associação em determinada 
deliberação deverá comunicar imediatamente o fato e abster-se de participar da discussão e da 
votação desse item, ainda que esteja representando terceiros.


Os associados que não puderem participar poderão votar através de seus procurados , enviando 
e-mail para a direção do ILPS.


Artigo 8 CALENDÁRIO DAS REUNIÕES 


As reuniões do Conselho Consultivo se darão ordinariamente 2 vezes por ano, e extraordinaria-
mente conforme necessidade identificada pelo Presidente do Conselho. 


O cronograma anual das reuniões será disponibilizado na pagina do ILPS, com sua pauta básica. 


A convocação da reunião será realizada com no mínimo 2 semanas de antecedência, assim 
como serão disponibilizados os documentos necessários para conhecimento de todos os conse-
lheiros. 

A Assembléia Geral com os associados se dará ao menos 1 vez por ano, de forma ordinária, ou a 
qualquer outro momento de forma extraordinária, convocada pelo Presidente do Conselho. 


A convocação da Assembléia Geral será realizada com no mínimo 2 semanas de antecedência 
assim como serão disponibilizadas os documentos necessários no site do ILPS para conheci-
mento de todos . 


Artigo 9 PAUTAS E ATAS DAS REUNIÕES 

As pautas das reuniões do Conselho e da Assembléia Geral deverão ser negociadas até 3 sema-
nas antes das reuniões. Devem ser evitados assuntos genéricos ou que não estejam previamente 
informados na pauta .



As atas devem ser redigidas ao final das reuniões com clareza e registrando todas as decisões 
tomadas, abstenção de voto por conflito de interesses, responsabilidades e prazos, e serem as-
sinadas por todos os presentes. A ata, após escrita, também deve ser aprovada formalmente, 
como o último ato da reunião. 


Votos divergentes e discussões relevantes devem constar da ata quando isto for requerido. 


As atas devem ser disponibilizadas de forma a permitir o acesso às partes interessadas, por oca-
sião de deliberações relevantes. Para tanto, deverão ser disponibilizadas na página do ILPS.


Regimento aprovado em 4/09/2018 pelo Conselho Consultivo


