QUARTA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA
AMAZONLINK.ORG
PARA
APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE
ATIVIDADES 2005 e 2006, RELATÓRIOS
FINANCEIROS 2005 e 2006 E INGRESSO DE
NOVOS SÓCIOS, REALIZADA EM 15 DE
DEZEMBRO DE 2006.

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, às dezessete
horas, na Rua Itaparica 44, Bairro Vila Ivonete nesta cidade de Rio Branco, Acre,
reuniram-se os senhores Michael Franz Schmidlehner; Leila Zanardini
Hoffmann; Marta Nogueira de Azevedo, Ramene Hévea dos Santos, Antonio
Luiz Batista de Macedo, Jarbas Anute Costa, Silvana Rossi, Alexandre
Goulart, Regis Macuco, Tissiano da Silveira e Raimunda Bezerra da Silva
Klein para discutirem sobre a seguinte pauta: 1. Informes; 2. Indicação e
deliberação de ingresso de novos sócios. 3. Apresentação de Relatório de
Atividades; 4. Apresentação de Relatório Financeiro; 5. Proposta de transformação
da Amazonlink.org em OSCIP; 6. Proposta de alteração de estatuto; 7. Eleição da
Diretoria e Conselho Fiscal; 8. O que mais ocorrer. O presidente deu início a
reunião, apresentando uma proposta de mudança de pauta: 1. Apresentação dos
participantes da reunião; 2. Informes; 3. Apresentação de Relatório de Atividades;
a. 2005 b. 2006; 4. Apresentação de Relatório Financeiro; a. 2005 b. 2006; 5.
Andamento e perspectivas futuras de projetos: a. Gerenciamento de Informação
na Iniciativa MAP b. Aldeias vigilantes 6. Indicação e deliberação de ingresso de
novos sócios 7. O que mais ocorrer. O presidente citou: “A mudança de pauta se
deu pelo fato dos pontos supra citados (5, 6 e 7), que estão sob análise de
assessoria jurídica e que seriam conduzidos por Eugênio Pantoja, não podem ser
apresentados, sendo que o mesmo nos comunicou sua impossibilidade de
participação, por motivos de viajem”. Por este fato, foi sugerido que os referidos
pontos fossem abordados na próxima assembléia, em 2007. A proposta foi aceita
pelos sócios presentes em unanimidade. 1. Apresentação dos participantes da
reunião; Tissiano se apresentou, relatando quando e como conheceu a
Amazonlink e sobre a relação do Comitê Chico Mendes com a ONG. Atualmente
ele faz trabalhos pontuais no CTA e está no Gabinete do Ronaldo Mathias. Regis
relata o período que conhece a Amazonlink e explica sua ligação com a ONG.
Raimunda Bezerra, sócia fundadora da Amazonlink, explica sua relação com o
Comitê Chico Mendes e relata o histórico de sua participação na fundação da
ONG. Alexandre descreveu sua função atual na Secretaria Extraordinária de
Povos Indígenas - SEPI , e em seguida apresentou um perfil do novo sócio: “Txai
Macedo”, que segundo Alexandre é um conselheiro espiritual de muitas pessoas,
possuindo experiência muito rica e força muito inspiradora. Michael explana sobre
os apoios que o Macedo realiza ao projeto Aldeias Vigilantes. Marta Nogueira e
Ramene Hévea dos Santos se apresentam e relatam rapidamente suas
experiências nos projetos que a ONG executa. Depois que todos os presentes
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tinham se apresentado, deu-se inicio o segundo ponto da pauta. 2. Informes:
Foram lidas mensagens de sócios ausentes, que tinham justificando sua ausência
através de email: Eugênio Pantoja, está impossibilitado por causa de reuniões
indispensáveis de trabalho no MMA em Brasilia. Líbia Almeida não pode participar,
porque agora mora em Cruzeiro do Sul -AC. Ainda foi justificada a omissão da
Assembléia Ordinária em 2005, pelo fato de ter neste ano uma grande sobrecarga
de trabalhos da Amazonlink.org e ainda pela ausência de membros da diretoria no
final do ano. 3. Apresentação de Relatório de Atividades; Foram apresentados por
Michael e Marta Nogueira, os relatórios de atividade de 2005 e 2006: Estes
relatórios, que ainda estão incompletos e serão finalizados posteriormente, foram
distribuídos de forma impressa para os participantes da reunião e serão
disponibilizados no website da Amazonlink.org, tão logo estejam concluídos. Os
assuntos abordados foram: histórico da relação da Amazonlink com o assunto
“Proteção dos conhecimentos tradicionais”, da experiência com o “projeto do
PPBIO” e com o projeto “Aldeias Vigilantes”. Foram citados resultados do “evento
de Cruzeiro do Sul”, COP8 e Oficinas do “Aldeias Vigilantes”. Posterior a isto foi
abordado o ponto 4., onde o presidente da reunião apresentou o relatório
financeiro dos projetos executados pela ONG, durante os anos de 2005 e 2006.
Este relatório foi impresso e distribuído aos participantes. 5. Andamento e
perspectivas futuras de projetos: Foi abordado por Michael e Ramene o Programa
de Gerenciamento de Informação na Iniciativa MAP. Ramene explicou as
atividades do projeto e as funcionalidades do website do MAP assim como o
serviço de noticias que está sendo administrado através do projeto. Michael falou
sobre possibilidades de continuação e ampliação deste projeto, com maior
enfoque na capacitação e realização de workshops para fortalecer a cultura de
rede e gestão de conhecimentos na região MAP. Em seguida, Marta Nogueira
relatou sobre o andamento do Projeto Aldeias Vigilantes, abordando também as
dificuldades encontradas durante o processo: dificuldades no tocante aos
aspectos jurídicos e conceituais das regras e leis existentes e vigentes até agora,
sobre os conhecimentos tradicionais. Michael explicou que está se iniciando a
elaboração de um projeto de ampliação do Projeto Aldeias Vigilantes para Pando Bolívia e Madre de Dios – Peru. Esta ampliação do Projeto foi solicitada por
representantes indígenas desta região, e a Amazonlink.org pretende no inicio de
2007 apresentar uma proposta neste sentido para a Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica - OTCA 6. Indicação e deliberação de ingresso de novos
sócios: Após as informações sobre atividades e situação financeira dadas,
Ramene Hévea dos Santos, Antonio Luiz Batista de Macedo, Silvana Rossi,
Alexandre Goulart, Regis Macuco e Tissiano da Silveira afirmaram sua
vontade de se tornar sócios da Amazonlink.org. Os novos sócios declaram querer
contribuir com os objetivos da organização. O ingresso destes novos sócios foi
deliberado por unanimidade pelos sócios presentes. 7. Outros assuntos abordados
foram: Raimunda sugeriu mudar o período de realização das assembléias, não
marcando para dezembro, pois é um mês onde todas as pessoas estão muito
atarefadas e não podem participar. Michael sugeriu realizar a próxima assembléia
na primeira metade de 2007, aproveitando para apresentar os projetos. Regis
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sugeriu fazer um plano de ação para atingir os sócios e buscar novos. Raimunda
refletiu sobre a necessidade de se estar sempre em contato com os sócios, de se
criar uma política para lidar com os sócios, seja estabelecer contatos através da
internet. Michael sugeriu fazer uma atualização do site, e uma vez por mês enviar
para os mesmos uma comunicação informativa sobre a atuação da organização.
Atividade esta, pensada para fortalecer os laços da ONG entre os sócios e buscar
reflexão em um ambiente mais amplo do que apenas o corpo dos técnicos ligados
aos projetos. Às 20 horas, o presidente da Amazonlink.org deu por encerrado os
trabalhos e eu, Ramene Hévea dos Santos, secretariei e lavrei a presente Ata, que
lida e achada em conformidade com as legalidades, contém as assinaturas de
todos os presentes, como prova de livre vontade de cada um de organizar a
Amazonlink.org.

Ramene Hévea dos Santos
Secretária da Reunião e
Gerente de Informações Através da Internet na Iniciativa MAP (EFK/DED)

Michael Franz Schmidlehner
Presidente da Reunião e Presidente da Amazonlink.org
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