PRIMEIRA
ASSEMBLÉIA
GERAL
ORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO
ESTATUTO,
DESTITUIÇÃO
E
NOMEAÇÃO E POSSE DA DIRETORIA
DA AMAZONLINK.ORG
REALIZADA EM 15.10.2002
Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dois (2002), às dezoito horas e
trinta minutos, no na Rua Itaparica 44, Bairro Vila Ivonete 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, Líbia Luiza dos Santos de
Almeida, Rosangela de Oliveira Cardoso, Antônio de Alcântara Gomes Junior,
Antoine Yan Monory, para discutirem sobre as seguintes pautas: 1) informes; 2)
apresentação do relatório de atividades da Amazonlink.org no ano decorrido; 3)
apresentação do relatório financeiro; 4) apresentação de novos sócios; 5) destituição e
nomeação de membros da diretoria e dos conselhos; 6) estado atual do projeto
Amazonlink.org e discussão de possibilidades de financiamento; 7) eventuais alterações
no estatuto, e; 8) outros. Após declarado aberta a assembléia, foi proposto uma alteração
da seqüência da pauta, onde o item “eventuais alterações no estatuto”, seria discutido
logo após o item “apresentação de novos sócios”, sendo a proposta aceita pela maioria, e
ficando então a nova ordem das pautas: 1) informes; 2) apresentação do relatório de
atividades da Amazonlink.org no ano decorrido; 3) apresentação do relatório financeiro; 4)
apresentação de novos sócios; 5) eventuais alterações no estatuto, 6) destituição e
nomeação de membros da diretoria e dos conselhos; 7) estado atual do projeto
Amazonlink.org e discussão de possibilidades de financiamento; e; 8) outros. Em seguida
iniciou-se a discussão das pautas. Quanto ao primeiro ponto de pauta, o Presidente da
amazonlink.org apresentou sobre: a nova sede e suas futuras reformas; foi entregue uma
lista de e-mails para cada sócio, com a extensão @amazonlink.org e comentou sobre a
importância de comunicação entre os sócios em rede através dessa lista, e também
comentou sobre o processo de inscrição estadual da Amazonlink.org. Prosseguindo para
o segundo ponto de pauta, o presidente repassou uma cópia do relatório de atividades
da Amazonlink.org para todos os presentes e, em seguida, foi realizado uma discussão
sobre seu conteúdo para facilitar o entendimento por parte dos presentes. Dentre os
pontos apresentados, a verificação das estatísticas de visitas no site Amazonlink.org foi o
mais comentado. Com relação ao terceiro ponto de pauta, foi entregue aos participantes,
uma cópia dos extratos bancários da conta da Amazonlink.org e outros documentos de
movimentação financeira. No tocante ao quarto ponto de pauta, foi apresentado o Srº
Antoine Yan Monory ,para compor o grupo de sócios da Amazonjlink.org. Prosseguindo,
o novo sócio fez alguns comentários sobre suas perspectivas para o trabalho com a
Amazonlink.org, reforçou a vontade de participar e contribuir com o grupo. Reforçou ainda
que, nas suas próximas viagens, poderá já representar a organização, no sentido de
contribuir com o processo de divulgação da mesma. Prosseguindo para o quinto ponto
de pauta, foram apresentadas as propostas de mudanças estatutárias, mais
especificamente, mudança do endereço da Amazonlink.org, mudanças do quorum mínimo
para iniciar a Assembléia, mudança do tempo de convocação da assembléia e de
eliminação do conselho fiscal. No capitulo segundo, artigo 2º será substituído o antigo
endereço da sede da Amazonlink.org - Rua Bartolomeu Dias 63, Apto 102, Rio Branco
– AC pelo novo endereço - Rua Itaparica 44, Bairro Vila Ivonete, Rio Branco – AC. No
capitulo quinto, Art. 15, o ponto “III – nomeação dos membros dos Conselhos
Consultivo e Fiscal” será mudado para “III- nomeação dos membros do Conselho
Consultivo” No capítulo quinto, parágrafo único do artigo 16, o tempo para
convocação da assembléia mudaria de “15 (quinze) dias úteis” para “10 (dez) dias
úteis”. No artigo 17 do capítulo quinto, o quorum mínimo na primeira chamada para
instalação da assembléia será de 50% dos sócios mais um e, a segunda chamada,
com os sócios presentes; No capitulo sexto, artigo 19 – IV será excluído o ponto “ou
conselho fiscal” e também será excluído no mesmo artigo o ponto “XI – convocar o
Conselho Fiscal, sempre que julgar necessário”. Ainda decidiu-se que o parágrafo 1º
, artigo 21 do capítulo sétimo será excluído e que o parágrafo 2º deste mesmo artigo e
capítulo seria modificado, excluindo apenas o ponto “cabendo ao seu Presidente o voto
de qualidade”. Decidiu-se ainda, que a partir dessa assembléia, o capitulo oitavo que
dispõe sobre o conselho fiscal será excluído do estatuto. Quanto ao sexto ponto da
pauta, à mudança da diretoria, o Sr Luiz Antonio Brasil de Lima, brasileiro, solteiro,

diagramador, portador da Carteira de Identidade 237695-SSP-AC e CPF 576040882-87,
residente à Avenida Ceara 816, Centro Rio Branco – AC, atualmente o 1º diretor,
repassaria o seu cargo para o 2º diretor, o Srº Jarbas Anute Costa, brasileiro, solteiro,
engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade 224 605-SSP-AC e CPF
360305462-87, residente à Rua Bom Destino, Nº 78, Isaura Parente, Aptº 202, Rio
Branco- AC e a Srª Líbia Luisa dos Santos de Almeida, brasileira, solteira, estudante de
ciência sociais, portadora da Carteira de Identidade 0248810-SSP-AC e CPF 56284691220, residente no Conj. Universitário I, Quadra 45, Casa 6, Rio Branco – AC assumiria o
cargo de 2ª diretora. O Srº Luis Brasil justificando sua saída da diretoria, atribuiu essa
decisão devido a sobrecarga de trabalhos no seu atual emprego, e reforçou que esta
decisão se deu pelo fato de que ele atualmente não estaria podendo contribuir como
gostaria, principalmente, em relação ao tempo disponível para participação e atribuições
das funções de um diretor. Aceitando a proposta, a Srª Líbia Luiza dos Santos de
Almeida, reforçou que está disposta a assumir essa nova função e cumprimento de suas
atribuições. Todas as propostas apresentadas foram acatadas por unanimidade. Também
foi decidido que o membro do conselho consultivo, o Srº Gomercindo Clovis Garcia
Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade 052244SSP-MT e CPF 176808321-53, residente à Rua Amazonas, 51, Sala 03- Cadeia Velha,
Rio Branco- AC seria substituído pelo Srº Antônio de Alcântara Gomes Junior,
brasileiro, solteiro, fotografo, portador da Carteira de Identidade 265144-SSP-AC e CPF
079085635-20 , residente à Rua Silvestre Coelho 90, Centro Rio Branco – AC, que
declarou que está disposto a assumir essa nova função e cumprimento de suas
atribuições. A saída do Sr. Gomercindo Clovis Garcia Rodrigues justificou se pela
sobrecarga de trabalhos no seu atual emprego. Nesse item, comentou-se ainda, que o
processo de comunicação entre os sócios da Amazonlink.org, deve ser fortalecido, de
modo que cada sócio, assuma o compromisso de contribuir com o processo de
divulgação. Com relação ao sétimo ponto de pauta, o presidente distribuiu uma cópia da
versão atual do projeto Amazonlink.org e, comentou sobre as principais mudanças
orçamentárias, bem como sobre as respostas das instituições financiadoras em relação
ao projeto Amazonlink.org. Ainda neste ponto de pauta, comentou-se sobre a
possibilidade de novas fontes de financiamento e sobre as vantagens comparativas em
relação ao novo projeto, mais especificamente em relação à redução do orçamento final
do projeto, inclusão de novas contrapartidas e, ainda, pelos resultados alcançados,
referente aos trabalhos realizados, novas parcerias e contatos estabelecidos com
entidades renomadas neste último período. O Presidente, dando prosseguimento a
reunião, iniciou o oitavo ponto de pauta com um tema Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP. Este tema foi bastante discutido pelos presentes, os quais
trocaram informações, analisaram as vantagens e desvantagens e resolveram que seria
interessante coletar mais informações sobre o assunto para subsidiar o grupo a uma
futura decisão sobre o assunto. No entanto, a princípio, ficou decidido que nesse
momento, a melhor proposta para Amazonlink , pensando na sua independência
funcional, seria permanecer como ONG, mas estarmos atentos as discussões e
acontecimentos sobre o tema OSCIP. Como nada houvesse a ser tratado, 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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