ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA AMAZONLINK.ORG
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e um (2001), às dezenove horas, no
auditório do Centro dos Trabalhadores da Amazônia – CTA, localizado na Avenida Epaminondas
Jácome, 1427, Bairro Cadeia Velha nesta cidade de Rio Branco, Acre, reuniram-se os senhores
Luiz Antonio Brasil de Lima, Gonzalo Rodrigo Alvarez Rivera, Michael Franz Schmidlehner,
Jarbas Anute Costa, Raimunda Bezerra da Silva Klein, Rachel Ribeiro Lange, Jose Diaz da
Silva, Leila Zanardini Hoffmann, para discutirem sobre as seguintes pautas: informes;
apresentação de novos sócios; apresentação e discussão do projeto Amazonlink.org;e, outros.
Iniciando a assembléia, quanto aos informes, o Presidente da amazonlink.org apresentou sobre o
conteúdo provisório já disponível on-line e aquisição do novo domínio do site Amazonlink.org.br, e
ainda, sobre os investimentos já realizados e como está sendo feito o controle através de notas
fiscais e comprovantes que estão sendo guardadas sobre a responsabilidade do presidente . Foi
falado ainda, sobre a idéia da elaboração de um folder com os objetivos e resumo sobre a
Amazonlink.org, bem como a produção de uma logomarca até janeiro. Foi falado também sobre
necessidade de elaborar a proposta do projeto Amazonlink.org e enviar até final de janeiro. Na
seqüência, foi apresentada e aceita por unanimidade a nova sócia Rosangela de Oliveira
Cardoso a qual comentou que está disposta a contribuir com a Amazonlink.org. Em seguida foram
apresentados estatísticas sobre usuários da internet e tópicos sobre estratégias de otimização de
sites para sistemas de busca on-line que a Amazonlink.org pode estar utilizando para ampliar o
numero de visitantes. Foram também mostradas e discutidas apresentações gráficas com idéias
sobre o trabalho e o possível conteúdo do site da Amazonlink.org, onde se mostrou para todos a
necessidade de formar parcerias com outras entidades e grupos de trabalho para elaborar os
conteúdos do site. Após apresentar todas as pautas, ficou como encaminhamentos, que os
diretores da Amazonlink.org irão trabalhar no projeto Amazonlink.org e logo que tiverem uma
primeira versão, esta vai ser disponibilizada para todos os sócios, os quais terão a oportunidade de
contribuir com sugestões e criticas. A partir de janeiro, estaremos com o folder da Amazonlink.org
pronto e iniciaremos o processo formal de definição de parceiros e responsabilidades, onde o
Presidente da Amazonlink.org deu por encerrados os trabalhos e eu, Jarbas Anute Costa, que servi
de Secretário, lavrei a presente Ata que, lida e achada conforme, contém as assinaturas de todos
os Associados presentes na lista de presença, como prova de livre vontade de cada um de
organizar a Amazonlink.org.
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