
ESTATUTO 
D A A certldân do rcçistro deste documente 

ASSOCIAÇÃO DOS POVOS WAIANÃ APnA'-"àl,PAS Aw»:IA&has qu• 
BÕNA APALAI -APl'IUipõem. : 

Fls. HII Q} 

Artigo 1 ~ - A Associação dos povos das Aldeias W aianã 
Apalai, denominado APITU, é tuna sociedade civil sem fins 
lucrativos, com sede e foro em Macapá, capital do Estado do 
Amapá, com prazo indeterminado de duração, que se reze pelo 
presente estatuto e pela legislação pertinente. 

Artigo 2~ - A API1U tem como objetivos: 
a) Defender os direitos e interesses dos membros 

das aldeias Indígenas do tumucumaquê como Waiana e Apalai, 
assegurados pela constituição Federal e pela legislação ordinária; 

b) Promover a cultura do povo Waiana e Apalai; 
e) Promover ações na área de educação e saúde, 

visando a melhoria das condições de vida das aldeias da Área 
Indígena W aianã-Apalai; 

d) Estimular projetos que visem a busca de 
alternativas de desenvolvimento econômico auto-sustentável para 
as aldeias Waiana Apalai, em acordo co111 interesses de cada 
aldeia, eventualmente através de convênios com outras 
instituições; 

e) prestar serviço de apoio à produção e 
comercialização de artesanato e de produtos extra ti vis las. 

Artigo 3!! - A APITU terá um número ilimitado de sócios, 
que se subdividirão nas categorias de conselheiro (os líderes e 
representantes das Aldeias da Área Indígena W aiana Apalai) e 
sócios colaboradores (que se identificam com os objetivos da 
APITU e serão posteriormente admitidos como tais). 

Parágrafo 1 !! - Todos os sócios de qualquer 
categoria não respondem individual, solidária ou 
subsidiáriamente pelas obriza~ões da APITU e 

Parágrafo Z!! - Todos os sócios te111 .a obrigação de 
zelar pelo bo111 nome da APITU e aqueles que contrariarem os 

/flb) objetivos ou promoverem atos que comprometam o bom nome da ,, 
~/ ' ~~t, 



- .. - til Cartório da R1gis\r1t d;,11 í'osso;i~ Jurld1call .• 
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A cortidão de rc9istro dosto docurnan\o 

APITU poderão ser expulsos, mediante decisão del. nodal!AM.li~UQ91ha:i qu~ 
• , , • em;n11tra-se no ·vorso 

2/ 3 (dois terços) dos presentes a Assembléiã ueral. 
, ctmpi,~ () u-' 

Parágrafo 3!! - Poderã~ torna-semembros da ~l~~-_u __ 
todos os integrantes das Aldeias da Arca Indígena Wâiánã Apalai 
que concordem com os termos do presente estatuto e não 
desempenhe atividades contrária aos interesses da APITU, be111 
como todos aqueles que prestem assessoria ou algum tipo de 
colaboração à comunidade, desde convidados ou apresentados 
por algum de seus conselheiros e 'mediante aprovação da 
Assembléia Geral. 

Artigo 4!! - São órgãos da Administração da APITU, em 
posição hierárquica: 

a) Conselho de Líderes das Aldeias da Área Indígena 
Waianã Apalai; 

b) Assembléia Geral; 
e) Diretoria. 

Artigo 5~ - São atribuições do Conselho de Líderes das 
Aldeias da Área Indígena Tumucumaquc: 

a) Es tabeleccr a promoção de trabalho da APITU; 
b) Eleger a Diretoria; 
e) Analisar e Aprovar as ações desenvolvidas pela 

diretoria· ' . d) Analisar e Aprovar as contas da APITU; 
e) Deliberar sobre a destinação do patrimônio social 

da APITU, a compra, alienação e permuta de bens; 
f) Deliberar sobre a alteração dos estatutos da 

APITU. 
Parágrafo Único - Todas estas atribuições deverão 

ser referendadas pela aprovação da Assembléia Geral. 

Artigo G~ - A Assembléia Geral será convocada 
ordinariamente uiua vez por ano, extraordinariamente quando se 
fizer necessário; poderão participar da Assembléia geral co111 
direito a voz e voto os delegados credenciados por cada· Aldeia da 
Área Indígena Waianã Apalai, 

Artigo 7~ - As decisões da Assembléia Geral serão 
tornadas por maioria simples dos presentes. 

1 \1 ( \' 'i . \ ,,\ 
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- . \ro desto documonlo 
Artigo 8~ - A Diretoria da APITU será' CGÍtY.}1~sfa de um qu, 

iill' 3' iJ,;11 folna~ Presidente, um Vice-Presidente, um ~i;~hlbltleÍtrCJgís0 fün im. vice- 
tesoureiro, um Secret~r~o, um Vicc-S_c~t~tirio e de três '; ;l 
Coordenadores, estes últnnos representando cada iun~ Mas O 
principais Aldeias da Área Indígena Waianã Apalai. ----- 

Artigo 9!! - A Diretoria estará subordinada ao Conselho 
dos Líderes das Aldeias da Área Indígena Waianã Apalai, que se 
reúne ordinariamente a cada seis meses, 

Artigo 1 O - Compete ao Presidente: 
a) Supervisionar as atividades da Associação, 

através de contatos assíduos com o restante dos membros da 
Diretoria; 

b) Autorizar os pagamentos e verificar 
freqüentemente o saldo de caixa; 

e) Convocar e presidir as reuniões. de Diretoria e 
Assemb léia Geral; 

d) Apresentar à Assembléia Geral o relatório e o 
balanço anual, com o parecer do Conselho dos Líderes; 

e) Representar a Associação e111, cm juízo e fora 
dele. 

Artigo 11 - Compete ao Vice-Presidente assumir e 
exercer as funções do Presidente, no caso de ausência e vacância. 

Artigo 12 - Compete ao Secretário; 
a) lavrar ou mandar lavrar as atas das reuniões da 

Diretoria e da Assembléia Geral, tendo sob sua responsabilidade 
ou respectivos livros; 

b) elaborar ou mandar elaborar a correspondência, 
relatórios ou outro documentos análogos; 

e) zelar para que a contabilidade da Associação seja 
mantida en1 ordem e en1 dia; 

d) verificar e visar os documentos de receita e 
despesas; 

e) substituir o Vice-Presidente en1 caso de ausência 
ou vacância. 

Artigo 13 - Compete ao Vice-Secretário assumir e 
exercer as funções do secretário, no caso de ausência ou 
vacância. ., '\1 
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Artigo 14 - Compete ao Tesoureiro: . _ . t d t documento 
• , A• ç_erti~ ão do re9Js ro os e a) arrecadar e depositar o nurnerano mspon1vcl, no 

b . . . da última das folha:. qua anco ou bancos designados pela Diretoria; 'IIIC1lntra-sa no vorso ·1 

, . b) proceder, excl~1siva1nentc, caúY~":és . de cheque , j 
bancários, aos pagamentos autorizados pela Presidência; Ft•. N• o \A-.'!! 

c) preceder ou mandar proceder à escrituração do 
livro auxiliar de caixa, visando-o e mantendo-o sob sua 
responsabilidade; 

d) zelar pelo recolhimento das obrigações fiscais, 
tributárias, providenciarias e outras, devidas ou da 
responsabilidade da Associação. 

Artigo 15 - Compete ao Vice-Tesoureiro assumir e 
exercer as funções do Tesoureiro, no caso de ausência ou 
vacância. 

Artigo 16 - Compete aos Coordenadores representantes 
das três principais Aldeias W aianã Apalai, assessorar o tesoureiro 
e se responsabilizar pela administração de verbas e prestação de 
contas de suas respectivas aldeias. 

Artigo 17 - O mandato da diretoria será de 02 (dois) 
anos, podendo ser renovado. 

Artigo 18 - O exercício social da APITU coincide co111 o 
ano civil, devendo a Diretoria organizar o balanço anual e 
dentais contas pertinentes no 111ês de dezembro de cada ano. 

Artigo 19 - Compete ao Conselho de Líderes das Aldeias 
Waianã Apalai, apresentar à Assembléia Geral os 110111es que 
concorrerão à eleição para cada um dos cargos da Associação e 
indicar substitutos em caso de desistência ou impedimento. 

Artigo 20 - O patrimônio da APITU será constituído pela 
contribuição de seus integrantes, doação e subvenções recebidas 
de órgãos públicos e privados, nacionais ou estrangeiros, 

Artigo Z 1 - A APITU não distribuirá qualquer parcela de 
seu patrimônio a título de lucro ou de participação nos resultados 
sociais. 
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Artigo ZZ - En1 caso de dissolução, manifestada em 
Assembléia Geral Extraordinária rY)11v,·,,,qr1 "1 ~ ..• , ••••• , •..•. · e: f • • • 



uma vez liquidados os compromissos assumidos, o patrimônio 
será doado a unia instituição congênere, sediado no Município. 

Artigo Z~1 - í: vedada a remuneração dos cargos da 
Diretoria do Conselho dos Líderes, bonificações e vantagens a 
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma f orma ou 
pretexto. 

Artigo 24 - A associação não distribuirá dividendos de 
espécie alguma, nem qualquer parcela de seu patrimônio, ou de 
suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado. 

Artigo 25 - Este Estatuto poderá ser reformado, no todo 
ou cm parle, mediante deliberação tornada cm Assembléia Geral 
Extraordinária, observando o disposto neste Estatuto, 

Artigo 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela 
Assembléia Geral, ouvidas as entidades ou órgãos competentes, 
ou de acordo co111 a Lei, quando a capacidade de seus órgãos 
sociais for insuficiente para tanto. 

Macapá (Ap), 28 de abril de 1 ~)95 . 

'.1(.1~· 
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A certidão do ro~islro deste documento 

tnc-onfra-u no vi,r30 da última das folhas que 
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PCJTO IND:toENA TUMAKUMAQUE 

DCDUEESTADUAL IMAKUAMA• AMAJARBMA 

DE 1• l 4• série •• 11 lftU, 

N4• Pr•t••••re• 1 ••• u .•• da Aldeia Bina Apalait Paul.e Renalcl• 
Ma1U1aar1, Arine, ce,uJ.a • •••• aeni'\•n• Indqtna1 elo••• Aldeia• 

•• Blna/Apalai1 
Inloiaa•• aulu .a• dJa 09 •• Jaa.1" a 1991,•• a,,o •1Jlut• 

u. 111nbl. Eu Pa\llo RNJllde Apalai Fiquei••..._ 4• l• • a• Sil'i••' 
3uniue8'e• •• 1• • ••• P• anive u DI• tar •• ia da urq, T•t•l' 

.. •• Alunu 21. 8 Alune• 1•• 4 alunei tnal l2 alun• u ••-• Ala, 
O ••••. , •••••• 'INlnlMnt, •••••• M -~uUnd.· d.N1 aonJ.:t• 

M•l'i--ri Waiana Apelai NMiakaft Waiana ~,. 

Prof•••• Ar!NI '""' •• a 'tunu ele 31 • 4• série, tum• 
da ••bl• numar•• ele aluno• de,. aérte •• 2, na de ta a tnal e•' 
o• 21 • 3• é 10 aluno•• 'l'ubeal .tol juntad.o por nlo ter ••la, de•- 

~f ) nhl. o acmJ.tor de tnf.nl•nt• a11Uclou o Prot•••or arine1 o nome do •! 
ter & Salatiel • Enu Apalal, 

Prot•••• Marunari Waia.na, tlOCN o• PN - AlfaNtiza,;le, 

• •ou aonit•re•• A INtl • Rtbn• apalai. 
ceellu Apalai tiow ••- oan, 1,2,,,4,5,teve aluda àt 

de ua ••1to• Paulinho Apalai(llaera-pe Apalai) 
feQ• ~•t•a•.-e• trabalhanm, na E••ola Imakuama A•~· 

na no Pin ApalaJ.. Oa aoniiwea nlo oonti'&iado ta11bem tntnntat.., •• 
tlifiouldade•, •• 1;od.e• •1•• aeatU'UI d.e trabalhar. oa nG11ea deles• 

ro. Maen-p, Apala1(Pau11nho), Sala't;iel Apalal, Mari-Merl w ,Apalat. • 
AaiakaN· w. Apala1, Abel Apalai, Eneha Waiana(Robeno). Ereu Apalal.• 

TGd.oa el•• inio1anlll •• ~aneilto/95. sr-• Chete,aó daverar 
oontra-.r e6 no ane 1996, para 1•N• motor de Eduoa;lo nas Eaoolar. 

O• •enitwe j' tem eapertlnou, na ••cola no pratmo ano 



.. ~·. ~~ .~ ... 
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( Cont.t.nuaçlo) 

95, o mesmos j' tem oenoluslo de 41 aerie da 11 SJ'*U• de primaria. o, 
professores .torem elegidc, peles ohe.te11 da Aldeia Apalai/Blm., tambem' 

as oriançla ou seja ooraunidade1 inügiMI daquela Aldeia, aoreditarua 

os novatos monitores. 
Sete Alunos ou seja. Proteeeorea Ind.1••• Trabalhitrall oom •r 

gulho de aer monitOJ' • ser Papai na esoola. 

Pro:teaaor l'*Ulo Ronaltl• Apalai 



ATA da Assembléia Geral do Povo Waianã Apaf.aâ , 

No dia 10 de Abril de 1995, foi co:QistitUÍdo a Associação 

dos Povos Waianã Apalai das aJ.deiasBÕna,Apalai, também denominado APITU, 

pela pequena Assembléia reunida na Aldeia Cell"bral BÕna Apalai, na Área' 
1 

Lnd.í geria Tumucwnaque, no JVlunicÍpio do Laranjal do J uri/APn 

Fizeram pa.rl:ie do conselho/API.TU, todos os Lideres das Al 

deias da Área Indígena Vfaia11ã Apalai., A pequena Asoembléia elegeu, pe Lo 
1 

seu vobo , a Dire-toria do A:PI'.rU, composta como segue: 

Presidente APITU: Paulo Ronaldo Apalai, aldeia BÕna 

Vice- Presidente: Maruanari Waiana, aldeia BÕnn 

Secretário: AmiaJraré Apalai, aldeia BÕna Apalai 

V:Lce- Sec:re l;ário: Miullma Apa.l.ad , Aldeia nõna Apalai 

Tesoureiro(a): Cecilia Awaeko Apalai, Aldeia BÕna Apalai 

Vice-tesoureiro: Arine Waiana-Apalai, Aldeia Dõna Apalai 

lº Coordenador: Maera_pÓ Apalai, Alcleia BÕna A11nlai. 

2º Coordenauor: Merimeri Waiana, Aldeia :BÕno.. A1xJJ.ai 

3 º Coordenador: Operi Vin:i.an5. Tirió, Ileprcnon Lan t e a.Ldo.i a , 

Matawaré • 

. ;:,.sr 
1 • ~- \ 

· Três Coordenadores elegido na Arrnembléia reun í.dn , ponno.ne- 

cerão na aldeia BÕna Apa.l.a.i , como os Lideres das Aldeias combí.nar-am na 

reunião. Os Consell1eiros f í.z er'nm também o. coorclenadoria no próprio aldeia, 

para coordenar os objetos enviadas :pela APITU. 

Ensequida eBta~uto foi aprovada por -todor:J lideres e as Comu 

nidades Indígena da Área Indígena Waiana Apalai. 

A sede da API'1~U ficará no momento estabelecida na Avenida: 

Mendonça Furtado nQ 333, Bairro Centro Maca1)á., Fone.(096)2220139~ e 

222., 2248, Fax; 222ol8JO, CEP: 68Q 906·. 350. 

J 
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Pau.Lo Ronaldo Apnlai RG N Q : 

i\.mialtn.rn Apa1 ai 

rniuhu /qúlrü 

Cecilia Awaeko Apalai 

Arine Waio.nÃ. A1ialai 
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Uolu.çíio doo 3<)lÜ01J-.B'w.1<latlo1·eB d.a J1.1ü ~u. 

Estn.vrun presen-tes na pequena Assembléia Geral que fundou a Aosocin.ção 

das aldeias Waianã Apalai,ouAPITU, realizada no dia 10 de Abril de 1995 

nu Aldeia BÕna Apalni, os Lideres e represen-tan'lies dun n1dcirts abai.xon 

di s cr-Imf.nado s º 

rrodos eles foram indicados, como Conselheiros pe rmanerrt e da APITU, os 

sequintes Lideres da Aldeia da Área Lndd.gena Wo.iuna Apalai; 

BÕna Apalai, Aldeia Cen·tro: Tuarinke Waiana, JaJcé Apalai, Vitorino Apl. · 

Merekuku Apalai, .Amarikua Apalai. 

lá.tãware, Aldeia Vizinho: Warema W .TiriÓ, Sepuku rririÓ, Napumâ 'firirJ. 

Aldeia Tapauku Vizinho: Sevi.rino Apala.i, Oapf.xaba .li.pulai, I'um La Waiann. 

Aldeia Maxipurimo: Mehku AJ>aJ ai, Se tina V/niunn Ap, ParD.ka Wainna., 

y 
, l 111 

Macapa de 28 de Abril de 1995 

PauJ.o Ronaldo Apalni 

ro 

1 
! 
1 
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flelac;Ões dos SÓcio::i Pundndor-e s AFI'J~U., 

Tuarinke Waiana, Cacique da A:Lcleia BÕna A1,a] ai 

Ass :-:{:,<{~~\/k\4' l<1,t1. .l{~ ç;t/f1(1'Yt· • ., 
~T uké ApitJni., Cacique da AJ.ünia Ayn.lni. 

As s =-~./~ l:- .. /:\ ti-l L k\ ( ..•• º 
Vil;orino Apalai, Pr-ef'ed bo da AJ,l1da nõna Apa:l:d .• 

A • ,/, ·e ,11- ·/! ,., "'r /1 1-A: SG • o a• rl•'n o• n •,*••o•• o• o no o•• 

Lkuah t(: A:iü<1/·:i., Prefeitú dn Aldeia l1C1na AJ>alai. 

As D : ~?A 1}.<_J /1 j ) •• /! .p. ,:) 1.-i/('J. •• n • 

Via.rema Wa:Lan::l'.~iriÓ, :re1iuescm Lan ue Uac:Lque M,üawa1·e: 

A l-V tL-L--t:.~ ,t ~ 1d... ss : o •••••••••• (' •••••••••••••• 

Xamo r-e A1>aJ ai, Lider da AJcleiri. bÕna AJJalai, 

A ,..c•• '.)( (~ 'VV\0 'Lt_ ,-~ .{J(!,~ U; ~U••~••~•o••••i••~1•••n•~, •• 

Arigo .l\:d.tun.pÓ Waiana, V:i.co-Cacic1ue Wn .. l.ana <la Aldr:i:i.a BÕnu Apalni., 

Aso: o/;\;( l ;\\/ .~"1.(,? u .. V..ltl-,. t i\,1) Li.\ -- 
Arnarikua Apa.Lrvl., Vice- :3B~311~ Cacique Apn.Ja:i da Aldcüu Apn.l.u.i , 

A e! • .,·. I j ~, • ,i I r ·• ~ I , ,.. ~ • 1 • 
o S • •. • 1• • • • ti • • ri•,• 4 • • • • ~ , o • n • • J f'I 

Poneí.rno Waiana, da Alrle:i.n. Hc:Ína A pu.l.a í.. 

A.ss: ~~ (1);nfiÍ1J.C' ({J.it1J.-4-'J1;1 ,i.) J)).('J:fJ--1{.,C{ 
Me r-okuku A1iaJ ai, Vice- .Prcroi to Apn.Jn.i., da Altloia AJ1nla-L" 

~ 
. . 

.,. ..-, • v .J?..:,l f/,- <.: <. ~ IA .., 1- 1-~ 1 .,. Au.J. l 1 •• ' . .1} ••••• ~ l. 1 !, • º • • • • ;?- 
•... \ " 

Mehku Apalai, Cacique da Aldeia Max.i pur-Lmo Vi~ünho., 
' 1 / 1 fi / As s : J á ~· '. b. ~ 1 •• 1.\ \: C\. ,n t ••• º •••• 

Pa.Lanka Waiann Lider da Ald(.da Cachoeira J11n.xi1Jurimon 

AoB: .J?n t ~~(. l,<;l~º .VÚ AJ J~Ã'l i~ .. 
João l3osco Setina Apalai, Monitor Edue açjio ela Aldeia. Max í pur-lmo , 

Aoa:•••••n••••••••••••••••••et 

Mopl!ru Wairnia, da Aldeia l,luJ:'ei Vizinho. 

A C'!n• /\/Jô/?e /{,.,_ ouo6o, •• •••'••••o•••oooeo•• 

Pikiri Waiana Apalai, Li<ler da Aldeia nõna Apa Ln.i, 
f-) j . ' 

Aso:º.; i .ÇI);~. j,{iç;tJfJ.tV-i. (1{;{~1'1~ 

Axnu Apalai, Vice- Prefeita da Aldeia TJÕna Apalai. 

Aos: • ~.-'0. ~< ••• :1~/J l-{\.Í •••••• º •• 

Parara Apa.ln.i, dn AJ.d8ia A:pal tti Vi7,inho. 

Ass : ••• º ••••••••••• º •• º ••• ó º ,, 

Pa:turi 'Nain.na., da 1\.1.dciu Apalni 
") 

A:.rn : L(t L'-t Li .• \/) i\J "'-\;1 Jt, ••• u 



' · a· ·1 · · ~ · ·' d 1 · i'l'os 111 J_OS 1-tpD 8 ]_ P. ltJr-llHIIIJ e os Gl.rlO _ O apf:l t, ~:t , 
.i ni c_i_.,_111n::: o p i-Lm cLr o ·1.'eun.tBo 110 clir.t lv. vl~. 9J as f:',: 3u 11a 

aldeia c cntra I bÕn:J.1 apa La í. º rara a.iscutirrnos pelo o nosso oJ." 
e;anização e a criação de associação, varias lideres falaran e 
fizeram os seus ví.c e comando nessa aldeia apa Laâ , 
Jac.ique tJQ_~o .aranhA. ; falou que é Lmpor-tian+e ter vic, vac í.que 
para que t:enha me. bor tJ~;:i ba l.ho e substituição, r;uanc1o sai pa.rn 
outro Lugar ou pescar tem meu vice para atender as comunidades . , 
que J.ra me procurar. 
vice vaciguei,J~'rip;Ó: prometeu fazer, os interesse dos ind.ios se 

li 
t or-em noc ennar-í.a • .J!,U .ariGo vou fa~er possivel as coisas melhorar 
n e s s a aldeia como, J Lmpnzn e orCTani!?,ação e fRzer afesta ae forem 
realizado. 
vacique_EkÓ 1-1..palai: dias e t;arubém q11 e no seu cargo es t:;á tentando 
fazer possível a melhorar as coisas que não está dentro de no so 

. d d . 1 · ' d . . k' f 1~ . cie a e 1n<1Benas; ~u cacique Ja e, vou .azer o •meu vice, para 
me ajud~r .das cois~ que eu nio sei fa~Ar como escrever e falar 
cons autoridades na cidade. 

• • ~ V . l 1 . '1 '- f . 1 . d . vice vacigue .rau o _.a.12.a ai: eu pr-omeco azer poas i ve HJU ar, os caci- 
ques dessa. aldeia1como fazer o documentos e criação de o nosso assoc 
iação, para melhor aüend í.merrt o e ajudar tambem a .l!'unai, eu ficarei 
sempre J.i0ado ao 1''1.mai. ror que a fmM!ii é un fonte hinformações. 

. ·i·amb<~ nesse reuniao dos lideres e comunidades indfge 
• • fi~"- f . t f . t '<1-J.f • ld . t . nas, crialflWS o nosso .tre ei·o e a .rre ei-a, para la nossa a eia es aJa 

/ ---- ·-- 
sempre J Lmpar-e , tambem oa dois .l:'refei-f;os escolheram os seu vices .• 

· · r·t 'º·t · 1· · 'º kk 1· v primeiro r r-e ea .o ~ vi ,orino apa ai o s eu vice e ner-e u u -8.pa ai. v 
• , {I . • .----- • , (J._, ---: 

2~ Lrefeita A ikauhto apalai o seu vice e axau ap:1la1. ·---' . 
1-ia reuniaõ tolos autoridades falaram também sobre a 

• - • 1,0--i!}'? • f 
.H.ssoc1.açao d~r~qu.e 1.ndi gena ':2umucumaque, o tempo durou 5:vuhoras 
temtaram descoliri:e como será U1~.1.;;,v. u en,;arregado sotlre a.r J:.rU, .raulo 
ronaldo, explicou que associação ~ é preciso união e organizaç.ão dos 
lideres. ~11 :,;-;_,) descobriram oque erámos antigamente com o nosso ante 
passados. 

6 autoridades _ Apalai waiana, fundaramâ o ~ seul>assoc-i 
acões ( como ApJ.'l'U· .a.ssociaç~o dos .t'ovos J.ndÍgenas do ·.eumukumaque ..r:a. 
~odos ficaram satisfeito pelo explicação do raulo rona1do apalai, e foi 
convocado como Jrresidente o seu vã.ce Maruanari waiana. 

~o final de reuni~o cantaram :iRH hino ~acional, 
1~ União e a força e poderes- ~nd!genas dessa aãdeia apalaio 

que era 

ftnteciosamnet: 

, ... 
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ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO TUMUCUMAQUE - APITU 

RELATÓRIO FINAL DAI ASSEMBLÉIA 

No período de 1° a 3 de dezembro de 1.995, na aldeia Bona Apalay, situada 
ni município de Almerim, estado do Pará, as lideranças das aldeias: Matawaré, 
Maxipuri, Makuatirimosany, Murei, Tapauka, Ximene, Azamoaka, Ananapiaré, 
Itapeki, Pururé, Zacaré, Apalay e Arawaka, reuniram-se em assmbléia para 
debater os temas : demarcação das terras, saúde e educação. 

Demarcação de Terras 

Constituem-se áreas sobre a atuação da Associação dos Povos Indígenas do 
Tumucumaque - APITU, o Parque Indígena do Tumucumaque e a Área 
Indígena Paru D'este. 

Como resultado das discussões deliberou-se : 
1) - Participação efetiva através da APITU no Projeto 

Integrado de Proteção às Terras e Populações Indígenas - PEPET AL = onde é 
sabido da existência de recursos na ordem de R$ 20.000.00 para custear a 
regulamentação das terras indígenas. 

2) - Demarcação imediata e concomitante do Parque 
Indígena do Tumucumaque criado através do Decreto nº de de 
de e da terra indígena Paro D' Este, delimitada. 

Saúde 

_ 1) - Aumento da quantidade de medicamentos 
fornecidos, sendo que estes devem ser para as doenças mais frequentes em 
áreas, corno : gripe, malária diarréia, verminose, dermatite, pica de cobra, dor 
de cabeça e febre. 

2) - Construção e reforma das farmárcias 

3) - Aquisição de sistema de energia solar para 
cada aldeia onde existe monitor de saúde. 

4) - Treinamento sistemático para os monitores 
de saúde. 

5) - Visita mais frequente do dentista. 

6)- Formação e treinamento de monitores em 
odontologia. 

7) - Implementação do Programa de Saúde da 
Mulher. 

8 ) - Agilização da liberação de recursos no 
ESAI/FNS, objetivando as ações do Programa de Prevenção do Cancer do 
Cólo Uterino - PCCU. 

9) - Implantação e implementação de um 
programa de saúde infantil 

. - 



1 O ) - Aquisição de materiais equipamentos para 
curativos e suturas de pequeno portes. 

11) - Treinamento de um laboratorista para 
microscopio de malária. 

EDUCAÇÃO 

1) - Recursos humanos 

* Contratação de professores não índios 
* Contratação de professores índios que teem experiência 

no ensino da lígua materna. 
* Treinamento sistemático para os professores índios e para 

os já atuantes. 

2 ) - Material didático 

3) - Material de Limpeza 

4) - Aquisição de material de cozinha ( fogão, 
botijão, freezer, grupo gerador). 

5) Reforma, ampliação e construção das escolas 
da área indígena e casa do professor. 

Em anexo a este relátorio junta-se a ta da I Assembléia dos Povs Indígenas do 
Tumucwnaque. 

* Sipuku Tírios 
* Anakamano Apalai 
* Mopelu - Apalai 
* Tuike Apalai 
* Severino Apalai 

:· .• 
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A55oç1AçÃo DOS POVOS INDÍGENAS no TJJMJJÇJTMAOJJE - APITU 

ATA DA l° ASSEMBLÉIA DO TUMUCUMAOUE 

No primeiro dia do mês de dezembro de hum mil novecentos e noventa e 
cinco precisamente às quatorze horas, na aldeia Bona Apalai, município de 
Almerim · - Estado do Pará - reuniram-se em assembléia. os caciques Mehku 
representante da aldeia Maxipurtsmo, Sepuku, Tadeu da Suisuimyny, 
Sapotory da Azamuaka, Sarina da Ananapiaré, Missico da Pururé, Jarorô da 
Zakaré - Eukurutaré, João Kurawa da Sãsawa, capitão Vitorino Apalai 
também da Apalai, Xamui da ltapeke, Caboclo Velho da Makuatirimo-eny, 
João Aranha e Jaké da Apalai e Simentu da Aldeia Missão Ttnôs, os 
representantes da FUNAI Joel Bezerra Ribeiro Administrador da Regional de 
Macapá, Jairo Bezerra Ribeiro Administrador da Regional de Oiapoque, 
Evandro Bezerra Ribeiro, Chefe do Serviço de Assistência da Regional de 
Macapá, Regina Célia Silva Representante da FUNAI deBelém, José Castro 
Barreto da Penha representante da Fundação Nacional de Saúde, Márcio 
Meira Diretor do Arquivo da Secretaria de Cultura dol" ará, Maria Vitória 
Machado Secretária do Trabalho e da Cidadania do Amapá, Nely Dayes da 
Mata enfermeira da FUNAJ, Áurea Lúcia Barbosa Chefe da área de 
Educação Indígena da FUNAI, Jraguacema Maciel Chefe do Núcleo de 
Educação Indígena da Secretaria de Educação do Amapá e Eliane Ramos 
Cantuária Técnica em Comunicação Social do Governo do Amapá, com o 
propósito de discutir sobre a demarcação do Parque Indígena do 
Tumucumaque e da Área Indígena Paru D 'Este. Após a apresentação das 
propostas de todos os caciques foi votada e aprovada por todos a seguinte 
pauta de revindicações: E definição da listade prioridades do Projeto 
Integrado de Proteção às Terras e Populações Indígenas - PPTAL, 
participação efetiva através da APITU no PPTAL e a demarcação imediata e 
concomitante do Parque Indígena do Tumucumaque e da Área Indígena Paru 
D 'Este. Deliberou-se também que todas as reivindicações serão 
encaminhadas para o Governo do Parj ~ Amapá e à FUNAI em Brasília. Não 
havendo mais nada a tratar eu »r« 7~ Ártdaí 
declaro encerrada a presente at'a, às dezoito '-!Íoras e. dezessete minutos, 
devendo ser assinada por todos. 
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Aos dois dias do mês dezembro do ano de hum mil novecentos e noventa e 
cinco, às quatroze horas na aldeia Bona Apalai, município de Almerim - 
Esatdo do Pará reuniram as pessoas -abaixo citadas, com o propósito de 
buscar nelhorias no atendimento médico e odontológico das comunidades 
indígenas do Parque Indígenas do Tucumaque e da Área Indígena Peru 
JJ 'Este. Cacique Mehku aldeia Maxipurimo, cacique Sepuku aldeia ltapeke, 
Caboclo Velho aldeia Makuatirtmo-eny joão e jaké Apalai da Apalai, Simentu 
da aldeia Missão Tirios, Joel Bezerra Ribeiro ( admisnistrador da Regina/ de 
Macapá da FUNAI ), Jairo Bezerra Ribeiro admisnistrador da Regional 
Oiapoque da FUNAI,Nely Dayse da Mata, enfermeira da FUNAI Macapá, 
Evandro Bezerra Ribeiro chefe do Serviço de Assistência da PUNA/, Regina 
Célia Silva representante da FUNAI-Belém, Pedro Gonçalves Coutinho Chefe 
do Posto Indígena Apalai, Maria Vitória Machado, secretária do Trabalho e 
Cidadania do Amapá, Henrique Barbosa de Oliveira chefe do Posto Indígena 
Pururé, Lúcia Pinheiro Costa de Matos enfermeira do posto Indígena Apoiai, 
José Barreto da Penha representante da Fundação Nacional de Saúde, Rosa 
Maria Souza Roffé, enfermeira da Funai, Márcio Meira diretor do arquivo da 
Secretaria de Cultura do Pará, Lúcia Ussek antropóloga, Iraguacema Maciel 
chefe do Núcleo de Educação Indígena do Amapá, Aúrea Lúcia Barbosa chefe 
da Área de Educação Indígena da FUNAI-Macapá, Eliane Ramos Cantuária 
Técnica em Comunicação Social do governo do Amapá. Ápos a palavra dos 
cacique foi deliberada a sequinte pauta de reivindicações, a ser encaminhada 
para os setores competentes: Aumento da quantidade de medicamentos 
fornecidos, sendo que estes devem ser para as doenças mais frequentes em 
áreas indígenas como : gripe, malária, diarréia, verminoses, dermatite e 
picada de insetos e cobras, construção e. reforma das farmácias dos Postos 
Indígenas, aquisição de sistema de captação de energia solar para as aldeias 
onde existem monitora de saúde, trenamento sistmático oara os monitores de 
saúde, visita mais frequentes do dentista, formação e treinamento de 
monitores em odontologia para atuar na prevenção da cárie dentária dos 
indios, implementação do programa de Saúde da Mulher, agilização da 
liberação de recursos no ESAIIFNS, objetivando as ações do programa de 
Prevenção do Cancer do Colo Uterino (PCCU), Implementaçõa de um 
programa de Saúde Infatil, aquisiçãqo de materiais e equipamentos para 
curativos e saturas de pequenos portes e treinamento de labiratoristas índios 
para microscópios da malária. Outra deliberação tornada na reunião é que 
todas reivindicações serão encaminhadas para os governadores do Pará e do 
Amapá e à FUNAI em Brasília. Não havendo mais nada tratar eu 
l/k//v?lt :U.&trm,;,'J.'.Âmw { -----·------------------ ~--l---- -----····- ~ - -··---··"'- _..,_ L -~-- - - horas e trinta minutos devendo por 
todos ser assinada. 
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Aos três dias do mês de dezembro do ano de hum mil novecentos e 
noventa e cinco, às nove horas e trinta minutos na aldeia Bona Apalai, 
município de Almeirim, Estado do Pará reuniram-se as pessoas abaixo 
citadas, com o propósito de buscar o aperfeiçoamento da área educacional 
nas comunidades indígenas do Parque Indígena do Tumucumaque e da Área 
Indígena Paru D 'Este. Cacique Mehku da aldeia Maxipurimo, cacique 
Sepukuda aldeia Matamaré, cacique Moperu da aldeia Murei, cacique 
Pedrinho Tuiké (Arawaka), cacique Severino da aldeia Tapauku, cacique 
Tadeu da aldeia Suisutmyny, cacique Sapotory da aldeia Azamuaka, cacique 
Sarina da Ananapiaré, cacique Missico da Pururé, cacique Jaroró da Zacaré 
- cacique João Kurawá e capitão Vitorino Apalai da aldeia Apalai , cacique 
Xamui da ltapeke, cacique Caboclo Velho da Makuatirtmo-eny, João e Jaké 
Apalai da aldeia Apalai, cacique Simentu da Missão Ttrtôs, Joel Bezerra 
Ribeiro administrador da Regional de Macapá da FUNAI, Jairo Bezerra 
Ribeiro administrador da Regional Oiapoque da FUNAJ, Nely Dayse da 
Mata, enfermeira da FUNAI Macapá, Evandro Bezerra Ribeiro, chefe do 
Serviço de Assistência da FUNAJ, Regina Célia Silva representante da FUNAI 
Belém, Maria Vitória Machado Secretária do Trabalho e Cidadania do 
Amapá, Márcio Meira Diretor de Arquivo da Secretaria de Cultura do Pará, 
Lúcia Ussek Antropológa, Iraguacema Maciel Chefe do Núcleo de Educação 
Indígena do Amapá, Áurea Lúcia Barbosa Chefe da Área de Educação 
Indígena da FUNAI - Macapá e Eliane Ramos Cantuária técnica em 

. Comunicação Social do Governo do Amapá. Após as propostas apontadas 
pelos caciques, foram votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 
reivindicações que deverão ser encaminhadas posteriormente para os 
Governos do Pará e Amapá e à FUNAI em Brasília, contratação de 
professores não índios, de professores índios que já tem experiência 
no ensino da língua materna, treinamento de sistemático para novos 
professores índios e para os já atuantes, aquisição de material didático, de 
limpeza da, escola, de cozinha com fogão e freezer, reforma, ampliação e 
construção das escolas das áreas indígenas e da casa do professor, bem como 
a aquisição de um grupo gerador. 

Não havendo mais nada a tratar eu~a.am~rin\., ·-· 
declaro encerrada a presente ata, cinco horas e quarenta minutos, devendo 
por todos ser assinada. 1 
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APRESENTAÇÃO: 

Atualmente são conhecidas no Estado cerca de 44 aldeias 
indígenas, j uridicionadas nas administrações regionais da Funai em Macapá e 
Oiapoque. São quase 5.300 índios assim distribuidos: 3.646:habitam a região do 
Oiapoque, 417 a região da Perimetral Norte e 1. 098 a· Serra do Tumucumaque, 
que localiza-se entre os Estados do Pará e Amapá. (Ver quadro ). 

Por estarem mais próximos da capital amapaense alguns povos 
do . Tumucumaque, situados no Pará, recorrem à Macapá para tratamentos 
médicos ou qualquer outra situações de risco. · 

A primeira Assembléia dos Povos Indígena; do Tumucumaque 
· tem o objetivo de integrar as comunidades, debater os problemas e criar soluções 
que se adquem à realidade de cada aldeia. 

Atualmente os índios do Tumucumaque ocupam uma área de 
aproximadamente 3.882.800 hectares, que fazem fronteira.com Suriname. 

A proposta dos Povos do Tumucumaque é a realização da 
Assembléia para que se conheça as reais condições das áreas de saúde , educação 
e demarcação de terra em cada aldeia para que se encontre soluções comuns a 
estes problemas. Neste sentido é indispensável o apoio do Estado para o êxito 
desta iniciativa, que compre·enderá as aldeias: Bona, Matawaré, Pajapano, 
Muhra, Makuatirimo-eny, Maxipuri-eny, Kuri-eukutary, Tohkiri, Ohpatopopo, 
Arawaka, Tapauku, Zakareimo-eny, Karupo-eukurutary, Xuixuimene, ltapeki, 
lamoak, Ananapiare, Pururé, Zakaré-eukurutari, Akaré, Notiba, Paruwak, 
Orokofa, Monenikeni, Moneni, Orientu, Missão Velha, Coxare e Missão Novo . 

. ·'. ~ . ..•. . · .. - .· ...• 
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JUSTIFICATIVA: 

Demarcação das terras, educação e saúde , são os principais problemas 
enfrentados pelos cerca de 1. 098 índios residente na área do Tumucumaque, 
situada entre os Estado do Pará e Amapá, por isso a proposta de reunir todas as 
lideranças indígenas e as autoridades dos dois Estados para buscarem soluções 
comuns aos problemas enfrentados por estas comunidades. 

A integração dos povos ao meio ambiente é refletidas na forma 
como vivem e na criação artística. 

Os grupos das florestas constituem comunidades numerosas, que 
praticam a agricultura de subsistência e completam a alimentação com produtos 
de caça, pesca e coleta. Já os campestre apresentam-se em menor número de 
indíviduos, possuem subsitência baseada na caça, pesca, coleta e pequeno 
roçados, promovem deslocamentos frequentes no Território. 

O artesanato cumpre dupla função, além de servir como utensílios 
domésticos ou instrumentos de trabalho, é considerado atualmente a principal 
atividade econônica desses povos, que produzem e comercializam objetos 
utilizando como matéria-prima a argila, os cipós e as folhas das palmeiras como: 
açaí, curuá, tucumã, entre outras encontradas na área, para confecção de 
esculturas vasos, panelas, potes, cestos, redes, adornos plumários, bancos 
(muzerê), etc ... 

É notório que a aproximação do branco trouxe uma quebra dos 
padrões culturais indígenas, trazendo reflexos negativos na área da saúde com 
o aumento do índice de desnutrição e as elevadas epidemias de doenças típicas 
do branco. Na educação ocorreu um certo "esquecimento" da língua. 

Fragilizadas as comunidades indígenas necessitam do apoio do 
Estado para se reestruturarem dentro da nova realidade. 

" - ·- .•. ~-1 



OBJETIVO GERAL: 

Reunir as Jideranças dos Povos do Tumucumaque, bem como as 
autoridades do Pará e Amapá para discutir os problemas desta região e manter 
as interação entre as aldeias 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conhecer real situação de cada aldeia do Tumucumaque a nível 
de demarcação das terras, educação e saúde bem como propor as soluções 
comuns para a melhoria destas áreas. 

Manter a integração entre todas as aldeias da Serra do 
Tumucumaque. 

,. 
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METODOLOGIA: 

A 1 ª Assembleia dos Povos Indígenas do Tumucumaque será 
desenvolvida em quatro dias. O dia 30/11 será reservado apenas para a recepção 
dos convidados. No dia 1 º as 8:00h da manhã será a abertura solene, seguida das 
discursões sobre a demarcação de terra e proteção ao meio ambiente na parte da 
tarde será discutida a organização indígena. 

No dia 02/12, o tema abordado será a saúde. E no último dia 
( domingo, 03/12) será discutida a educação indígena . Será realizadada ainda a 
avaliação final. do evento e a confecção de um documento contendo as propostas 
definidas durante os debates. O documento deverá ser do conhecimento de todos 
os presentes e deverá ser assinado pelos representantes dos governos do Pará e 
Amapá. 



RECURSOS MATERIAIS 

Descrição Unidade Quantidade Valor.Unt Valor Total 

Gasolina Lt 1000 0.53 530,00 . . 
Oleo diesel Lt 500 0.385 192!50 
Óleo 2T Cx 02 114!00 228!00 
Arroz Fardo 02 20!00 40,00 

Fardo 02 36!00 72!00 
Fardo 01 18!00 18!00 

Macarrão Fardo 02 22!50 45,00 
Pratos Descartáveis Pct 48 2,50 
Copos Descartáveis Pct 06 2250 15,00 

Leite Cx 02 13,20 13!20 
Café Cx 01 113,00 113,00 
Panei Resma 02 9,00 18200 
Caneta Cx 02 16200 32,00 

Oléo Comestível Cx 01 20,00 40,00 
Creme Cracker Cx 02 11,00 22,00 

Manteiza Cx 01 16~ºº 16,00 
Fósforo Pct 01 12,00 12,00 
Bombril Pct 04 5,50 22200 
Batata K 15 0,55 8,25 
Suco Cx 02 12!00 24,00 

Fita de Vídeo 02 8200 16,00 
Frete Aéreo 04 3.000,_00 12.000~ºº 

Sabão em Barra Cx 01 9200 9!00 
Cebola K 15 0255 8!25 

ll!li!illi]lllil!lii~;:1·i[li[\)i!;i!;i:!liliii•iiJilii'l:li~ 

OBS: Empréstimo de um microfone e uma caixa amplificada. 
Impressão de 1.000 folderes e convites 
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ADMINISTRACÃO REGIONAL DE 
MACAPÁ 

P ,. ::L Ad'·· ,.,.,,.,. · .,,,·N··. ,. .. , .. ·. ···· ·.·,·,o·· t . ,, . osto Indígena ·.·· . l. eia·>,;,,·= .. '. ·,:·:·: :' . 1onei,-o:de- f 1· ! ·-=..-.::· JS ância: · 
, , , : •I - , , ',,:, • : ul1•1•, .-- '•.,'1 : , ,- ' ,'" :•' ! ,,.,',, ' . " , - 

· :.· -~-1.~•. x~•..'.'..c,', ·~,; .. .' .... :,L:•_ .c'L•~,:,.L~~;"'. "' .::, .. ;,;,f.Q ,uJa .. i\O, .. :,.::,: .. ,:,,,,, ·-::.:.,··~:f.ran~pori~, 

AMAPARI 

Aramirá 63 
Ytuwasu 85 
Titetuwa 86 
Mariry 125 
Pypyiny 60 

100 metros 
1 :OOh de voadeira 
3:00 de voadeira 
3 dias/pé de 4 :00 

voadeira 

417 

APALAI 

Bona 185 
Mataware 69 
Pajapano 13 
Muhra 09 
Makuatirino-eny .11 
Maxipuri-eny . 
Kuri-eukurutary.16 
Tohkiri.. 12 
Ohpapopopo 03 
Arawaka 03 
Tapauku 19 
Zakareino-eny 08 

300 metro 
2 dias de voadeira 
8:00h de voadeira 
6 :OOh de voadeira 
1 :OOh de voadeira 

1 :30h/m de voadeira 
0:30m de voadeira 
0:30m de voadeira 
0:45m de voadeira 
3:00h de voadeira 

3:30h/m de voadeira 
4:30h/m de voadeira 

363 

PURURE 

Kurupo-eukurutary 16 
Xuixuimene 29 
Itapeki.. 13 
Iamoaka 12 
Amanapiare 16 
Purure 26 
Kacare-eukarutary 10 

134 

300 metros 
2 dias de voadeira 
8 :OOh de voadeira 
6:00h de voadeira 
1 :OOh de voadeira 

1 :30h/m de voadeira 
0:30m de voadeira 

TIRIYOS 

Akare 11 
Notiba 15 
Paruwa .21 
Orokofa 05 
Monenikene 83 
Moneni. , 06 
Orientu 05 
Missão Velha .49 
Coxare 80 
CiQaruene 29 

701 

5:00h a pé 
4:00 de carro 

4:00h de voadeira 
6:00h de voadeira 

0:20m de carro 

300 ma pé 
0:15 mn de avião 

24 h de canoa a remo 
< 11 1 1' ' , ,' ' : 1 '~ 1 '1~ l l : '1" ', 1 : 1 '! 11 1111 : 11 11 1" Ili 1 ,', •• ' 1 ,• 1 '1 1 11 11 !' '!,l • 1 1 1 ~ ,1 ,1,' I' 1f :• 1 O' 'l il'~ j I 'r '" ',I 
j ! ( 1 : ! , 1 1, 11•"1 I' , 1 11 I,,, 11 ' , •',• •I I' ,1,,1q1 •• ,,_.!, ,,•, ,•,u: ( ,: ,1•, !1 d 11:,,I: ll'i p•11,,i /,',~ 'Ili•:," oi'"'' l'i1,:t",l'l''I,,,/, l\ol•I~ 1' • ,,' ", 'J'!' 

'I' 'T ,; :·' :•, · . · 1 . · ,, .·.· ::·:\,.·=:< ·!/:,·'.)'.:.·: .·, , --------- .:,,.. ..Qbd.l'. -·""'··· .... .~S.,A cJe.1ª.~ ,., .. ,. 1,,·, , ... · J.6~~ .. , .... ,11· .. : .• 
DndosFunal 

* Distâncias contadas a partir do posto indígena 
·-· 
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ADMINISTRA~ÃO REGIONAL DO 
OIAPOQUE 

Posto Indígena 1 . Aldeia. i: . Nümernde': .1 . Distância 
. .. Tra_ns2ot! 

Manga 477 40 min de carro 
VACA 1 Santa Izabel 260 1 :40h/m voadeira 

Esp. Santo 325 0:50 min voadleira 

Açaizal 104 2:50h/m voadeira 
EN CRUZO 1 Encruzo 06 3 :OOh voadeira 

KUMARUMAN 1 Kumaruman 1.350 6:00h voadeira 

Twkay 33 2:00h de carro 
TWKAY 1 Flecha 78 4:30/m voadeira 

Tawary 40 5 :OOh voadeira 

KuripyKm 50 20 2:00h de carro 
ESTRELA 1 Piquia 24 l :20h/m de carro 

Estrela 68 2:30h/m de carro 

- 
Ararimba 58 0:50m de voadeira 

GALIBY 1 Galiby 28 0:40m de voacleira 

JUMINAN Juminan 133 l:50h/m 

KUMENE Kumene 648 5:30h'm voadeira 

* Distâncias contadas a partir do posto: indígena . , .. ; .~,l-•,;",,v~ ' 

r,--:,-:_.:·-··:·_·. - . 
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Realização do Projeto: 
Associação dos Povos Indígenas doTumucumaque - APITU 

: 
1. 

Presidente: Paulo Ronaldo Apalai 
Vice-presidente: Maruanari Waiana 
Secretário: Amiakaré Apalai 
Tesoureiro: Cecília Awaeko Apalai 
Coordenador: Maerapó Apalai 

Eliane Ramos Cantuária - Técnica em Comunicação Social - 
Setraci 
Ivan Guedelha Leão- Programador- Casa do Artesão 
N adilma Amaral Rodrigues- Operadora de Sistema- Setraci 

j. 

,, 

.. ,•· 
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ASSOGIACAO DOS POVOS INDIGENAS 00 TUMUCUMAQUE 

I ASSEMBLEIA DE AVALIACAO REFERENTE AO ANO DE 1996. 

No dia três do mês de janeiro de hum mil, novecentos e noventa e eete, 
as oito horas e trinta minutos, na aldeia Bõna Apalal. municipio de Almerim 
no Estado do Pará e Laranjal do Jari no Estado do Amapá, reuniram-se as li 
deran9ae das aldeias do Tumucumaque e Parud~eete,para avaliar a administ~·a 
ção da associação durante o ano de mil novecentos e noventa e eeie,oe quais 
foram solicitados e descutidas as propostas da primeira assembléia geral, 
fizeram-se presentes as lideranças das aldeias: MATAWARE, MAXIPURIMOENY,MA 
KUTIRIMOENY, MUREI, TAPAUKU, ARAWAKA, XUI-XUIMYNY, AZAMUAKA, ANANAPIARE, 
ITAPEKY, PURURE, ZAKAREUKURUTARY, MISSOES TIRIOYS E BONA APALAI; a primeira 
pauta foi à apresentação da questão sobre a demarcação das terras, assunto 
que foi apresentado pelo presidente da associação, colocando que a demarca 
ção será feita no decorrer do ano de hum mil novecentos e noventa e eete, 
conforme informação da FUNAI-DF, no término da licitação do custo que leva 
rá para fazer a demarcação da mesma; após sua colocação todos os caciques 
das ·aldeias citadas acima ficaram satisfeitos pela resposta da proposta a 
qual foi revendicada por eles, que foi a definição listade prioridades do 
projeto integrado de proteção às terras e populações indígenas - PPTAL; e. 
concomitante do parque indigena do Tumucumaque e Paru D~ESTE; deliberuo-se 
também que todas as avaliações serão encaminhadas para os Excelentiasimoa 
Governadores dos estados do Pará~ Amapá e à FUNAI-DF. Não havendo mais 
nada à acrescentar eu Al)I\ÁQJ;c:v)g_ A:p:4-Wl-< declaro encer 
rada a presente ATA de avaliação, às doze horas e trinta minutos, na pre 
sente data. 

1 
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ASSOCIAÇAO DOS POVOS INDIGENAS DO TUMUCUMAQUE 

I ASSEMBLEIA DE AVALIAÇAO REFERENTE AO ANO DE 1996. 

Aos qua.tro dia.s do mês de .. ianeiro de hum mil, novecentos e noventa e 
sete,aa quatorze e t.riuta minutos, na aldeia Bõna Apalal, município de 
Almerim no Esta.do do Pará e Laranjal do Jari no Estado do Amapá, reuniram-se 
as lideranqas das aldeias do Tumucumaque e Parud'eate,para avaliar as re- 
vendicaç~õea que foram encaminhadas por eles aoa setores competentes que 
diz a respeito a educação indigena,fizeram-se presentes as lideranças das 
aldeias:MATAWARE cacique Sepucu,MAXIPURIMOENY cacique Mehku, MAKUTIRIMOENY 
cacique Caboclo Velho, MUREI cacique Moperu, TAPAUKU vice-cacique Sambale 
lê, ARAWAKA cacique Tuike, XUI-XUIMYNY cacique Tadeu, AZAMUAKA cacique 
·Sapatory, ANANAPIARE cacique Sariná,ITAPEKY cacique Amatoiâ, PURURE cacique 
Misaioo,ZAKAREUKURUTARY cacique ,Jaror6, MISSOES TIRIOYS caciques Simento. 
Nachau e seu interprete,e BONA APALAI caciques Jakê, Tuar11ke, moiséa M. da 
Silva representante adm. regional da Funai-Ap,Antonio Pereira Neto/antro 
pologo Funa.i-Ap, e fizeram-se presentes as comunidades indigenas em geral 
daquela área: Contratação de professores lndios que tenham experiencias ou 
ensino da lingua maternal. Treinamento sistemático para os professores 1n 
dios e pa.ra os já atuantes, Material didático, Material de Limpeza, Aquiai- 

• çã.o de Material de cozinha (fogão, boti .. 1ão, freezer, grupo gerador), Refor 
ma ampliação e construção das escolas da área indigena e casa do professor, 
as lideranç-as das aldeias solicitam mais conbr .• atações de professores belin 
gues, Reforma. a.mpliaç&o e construção das escolas de suas aldeias respecti 
vamente, brevemente por motivo de precisão. Oa llderea e conselheiros da 
associação solicitam que os recusoa gue venha a ser repassados possam vir 
em nome da asaociação-APITU, para melhores esclarecimentos de todos. Deli 
beruo-ae também que todas aa revendicações colocadas e propostas avaliadas 
serão encaminhadas para os governadores dos estados do Pará e Amapa e a 
Funai-DF. Não havendo mais nada à acrescentar eu Aw~\4.t::ü..i A ro~l?i~ 

declaro encerrada a presente ATA às dezenove horas na pre- 
sente data. 
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ASSOCIAÇAO DOS POVOS INDIGENAS DO TUMUeUMAQUE 

I ASSEMBLEIA DE AVALIAÇAO REFERENTE AO ANO DE 1996. 

Aos cinco dias do mêe de janeiro de hum mil, novecentos e noventa e 
sete,as nove horas, na aldeia Bôna Apala1, municipio de Almerim no Estado 
do Pará e Laranjal do Jari no Estado do Amapâ,reuniram-ee as lideranças das 
aldeias do Tumucumaque e Parud~este,para avaliação do trabalho feito pela 
atual associação que tem como presidente o senhor Paulo Ronaldo Apalai,vice 
presidente Maruanari Waianã e teeoureira Cecília Awaeko Apalai no decorren 
te ano de 1996. Fizeram-se presentes as lideranças das aldeias:MATAWARE ca 
cique Sepucu,MAXIPURIMOENY cacique Mehku, MAKUTIRIM0ENY cacique Caboclo Ve 
lho, MUREI cacique Moperu, TAPAUKU vice-cacique Sambalelê, ARAWAKA cacique 
Tuike, XUI-XUIMYNY cacique Tadeu, AZAMUAKA cacique Sapatory, ANANAPIARE ca 
cique Sariná,ITAPEKY cacique Amatoiá, PURURE cacique Miesico, ZAKAREUKU 
~UTARY cacique Jaroró, MISSOES TIRIOYS caciques Sim~nto, Nachau e · seu 
interprete,e BONA APALAI caciques Jaké, Tuar11ke, moiséa M. da Silva repre 
sentante adm. regional da Funai-Ap,Antonio Pereira Neto/antropologo Fu 
nai-Ap,e fizeram-se presentes as comunidades indigenae em geral 'daquela 
área: Foi apresentados os documentos enviados aos órgãos competentes das 
secretarias do estado do Amapá, solicitando as necesaicadee das comunidades 
indigenas do Tumucumaque e Paru D~Este, como: saúde~ educação, transporte 
aéreos, demarcações das terras, etc ... Por outro làdo o seu presidente co 
locou as propostas preocupantes e as necessidades e~frentadas fora da al 
deia, em termo de recursos para infra-estruturação da aeeociação,eão poucos 
foi colocado também a importancia do objetivo da APiTU para as lideranQas, 
como: união das comunidades indigenas juntos aos lideres de suas aldeias, 
organizar poderes para revendicar suas necessidades~ trabalhar com parceria 
com a FUNAI e·governo do estado do Amapá e Pará. A:APITU através de seu 
presidente convocou um repre~entante da área Paru D~Este para ser membro da 
diretoria da mesma, o senhor Tadeu Waianã Apalal: que ficará no setor 
de coordena9ão, e um repreaentante·da aldeia Missão.Tirios o Senhor João 
Envangelista que ficará no setor de coordenação; Alem de apresentar oe 
documentos, foi esplicado o convênio firmado entre a Associação e o Governo 
do Estado, que foi a contrataQào de professores para a areá Indigena o qual 
foi bem aceito por· eles, por outro lado foi informado sobre os outros 
convênios firmados entre FUNAI e o Governo do Estado, como; Frete Aéreo; 
Contratação de Agentes de Saude Indios e não Indioa; Compra de motores de 
polpas e voadeiras.Ainda foram informados pelos projetos elaborados atraves 
de tecnicos do Estado, como; TYKAHSAMO, resgate cul~ural da Lingua A.pala1 , 
foto Foltaika e futuros projetos. O presidente lembrou o tempo de car-go do 
seu mandato, colocou a critério das lideranças se após o fim :de seu 
exercicio, ser reeleito ou não e qual o critério' a ser tomado; Todas a 
lideranças ficaram cientes pelas informações e explicações doe a.seuntos 
prestados pela associação mais oe meamoe não tomaram atitudes pela mudança 
do presidente, propuseram que não mudara enquanto não houver um pret,endeate 
para assumir a mesma, sendo assim a permanencia do ; atual President.e e de 
sua Diretoria. Todas as Lideranças agradecerão pelo; trabalho da associação. 
Delibero-se também que todas aa Avaliaçõee serão: encaminhadas para os 
governadores dos estados do Pará e :Amapa e a Funai.;.. DF. Não havendo ma.ia 
nada à acrescentar eu ,AM.iD,.f Lt.!t&- A1)CU.OtÍ declaro encerrada 
a preaente ATA àa treze horas na presente data. 



ASSOCIAÇAO DOS POVOS INDÍGENAS DO TUMUCUMAQUE - ~ 
CGC 00.728.076/0001-38 ~ 

RELATÔRIO DE EXECUÇÃO DO coN'Vb:ro NG 153/SEEC/APITU/96 

Em 08 de Ma:rQo da 19961 foi solioitftôo ao wxe~lent!seimo G.2, 
vernador dp Estado, Jo~o Alberto Capiberibe, oonvênio com a .A$eoo:laçã.o 
dos povoe Ilid.Ígenas do Tumuoumaque - APITU, para oontrataçã.o doe Pirof'eJ! 
sorea ind!os da l:Íngua materna. Ao mesmo teço foi enviado um dooumanto 
atráves do governo do :&atado A Secretaria de Eduo~ção para firmar 10 ao.s 
vênio em um período na 07 meses, tendo seu in!oio em ~unhe a o término• 
em dezembro de 1996, 

Com o inÍoio do repasse do reourso do convênio nQ 153/96 d.a 

lB parcela no mês de agosto, referente ao papmenilo de junho no valor .•. 
de •S 4.483,eo, 21 parcela no mês de agosto re:f'er~nte ao pagamento de 

~ulho no valor de R$ 4. 483,801 ,31 paroeJ.a no mãe da outubro ::i:·rlfêf'eriiJntà ·• 
ao pagamento do mês de agosto no valor de R8 4,483,So, 41 paroela foi 

repassada no mês de outubro referente ao pagamento do mês de r.etembro 
no valor de R$ 4,48J,8o, 5n, 61 e 71 ,:a.rcelas foram repassadas no mês 
de deBembro referente aos pagam.entoe doe meses de, outubro, novembro e . ; 
dezembro no valor de R8 13. 450, o~.. Houve-se UDVA. eomatoria de repasses • 

no total, no valor de R8 31.386,oo. 
Todos oe servidoras que estavam relacionados no convênio na 

153/96 a ser oontratad9e, foram todos pagos devidamente os se'US respeo 

tivos ea1á.rios. Além doe servidores relaoionados :a oon'bratação, também 

pflB&DlOB peS8f)aB q,- ±"'oram oontratad.as &'br&Vé8 do mesmo recurso, ,. ·· por 

prestação de serrl9os oomo Agente Administrativos, Auxiliar de Serviços 
Gerais, os recibos da pagamentos efetuados aos servidores seguem em an.1 

xo, 

Atrav,e de noeea a .A$eooiação - APITU, vimoe,agrad.eoer· ~"JB 

tamente oom as lideranças, nossos oordiais agradeoimentos e oompreens~o. 

A tenoioaamente, 

Endereço Av. Mendoçn Furtado nu 333 Fone - 222,.-1395..Ira:x - 222,.,2248 

:,.:. ~J ..... 
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ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO TUMUCUMAQUE - A l'J1'U 
CGC 00.728.076/0001-38 

Ata da Reunião da Associação dos Povos Indigénas do Tumucumaq_ue/ 

APITU. Ao seis dias do Mês de Maio do ano de Hum mil Novecentos e Noven 

ta e seis, às Oito horas e trinta minutos na Aldeia Central BÕna .Apalai' 

na Área Indígenas do Tumucumaq_ue, no Municipio de Laranjal do Jari,Esta 

do do Amapá as Lideranças e Conselheiro da APITU, decidiram e aprovaram' 

em reunião o Projeto Tykahsamo, que sera elaborada juntos com a tecnico 

do Estado. Cientes estavam e Concordaram a aprovação do Projeto, objeti 

vo foi treinar os indios, catalogação do álbuns,comercialização·artesa- 
--- - ' 1 I na toe etc: As lideranças e conselheiros abaixo: {.vw1d~-;.. 1).!i)·t.o'l'lr.l ·v .• ti.:(, -y1,_;. 

----1) . .. .. -· t. I .· 
frr/ff/ u/i)fit,I•\ /t'1J1lf _j f-\ \(.& (.\ j7U\ .._, /' '-)( _ . . ·' ( • /,r f /' . , · . (\-'.1rJfü l, , ,:,. · •.. , 

1 
_ r-1 l ~ \ (., 1 , t: 1 .. u.11·1 L <-· -, l' "-A, 't.1 ,.,, f , 1r t , 

( , J" 1 . r- · ~- 1 , 

f"1 e du} cl (r'à1'. _s, ,-(;;,-,Je .1 (. : - , ,· .. 1 • ', - · / f1yr.,-...t') (i;.•(-1.(\(:1 .. A\..,\)~d.hi.; ._.l\cuJ1Ll 

Endereço Av. Me11doça Furtado 11º 333 Fone - 222-1395 Fax - 222-2248 



ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO TUMUCUMAQUE 

- APITU 

R E L A T Ó R I O 

Em 08 de Março de 1997, houve a pequena reunião na aldeia 
BÕna Apalai, as 14:00 Horas e 15 Minutos,Juntos com as Lideranças e 
as Comunidades Indígenas e também Representante da Funai e de SETAG 
para discutir pela iniciação da Demarção da Área e Tumucumaque e de 
Paru D'Este. Todos As lideranças e as Comunidades estavam presente 1 

juntos estava o Presidente da APITU. 
Nesse mesma data de reunião Chegou Chefe Pin Apalai, 

Carlos Tadeu, também para se representar como responsavel daquela , 
are a. 

A palavra começou com Senhor Moises Mena Da Silva, se,Re 
presentou como Reperesentante de Administrador Regional de Macapa-AP 
Funai. O mesmo colocou que chegou a realidade do Trabalho d~ Assoei~ 
ção, como sempre falou pela Demarcação e demais assuntos. bem,saben 
do que a Funai sempre dará apoio nessa demarcação, mais como a empr~ 
sa SETAG que é vencedor desse Campo~ Vim apresenta~ Senhor OTTO, p~ 
ra as Lideranças para que ele esclareça as importancia que se pass~ 
rá na demarcação, assim Moises entregou a palavra ao Senhor OTTO. 

11 Entaõ a palavra do Senhor OTTO, se iniciou com sua apr~ 
sentação aos Indios e Lide~es das aldeias de Tumucumaque e Paru D1E~ 
te. 11 Vamos demarcar esta Area com apoio de Voces e da Funai, vou TE 
aze 55 Homens brancbs e 05 Topográfo e preciso 15 Guerreiro Indios 1 

para tot~lizar 75 Homens para ir no Campo; Serão 5,Equipe, cada Equ! 
pe ficara com 15 Homens concluindo Topografo, Tambem levarei 55 1 

Homens, 05 Topográfo e 15 Indios Tirios, totalizando 75 Homens, 
estes Homens ficarão no iado de Kuxaré, outro acima ficarão no lado 
de Apalai. Total de Homens Geral são: 150 Homens,Eu Otto ficarei na 
aldeia BÕna Apalai, para ficar sempre contato con os Equipes, e pre 
ciso de acompanhamento da Pessoa de Associação, assim ficou Acertado 
Junto com Presidente da APITU E SETAG. 

importante: 
a) Os Indios terão acesso Livre para,Subida1 

e descida com revesamento. 
· b) Forma de Remuneração serão Iguais Tanto 1 

para Brancos como índios. 
Sendo assim, os Lideres Indígenas ficaram com satisfei 

to com a informação melhor de OTTO, os mesmos colocaram as responsa= 
bilidades ficou diretamente para Associação APITU, como: Alistagem 1 

de Pessol, Informações as Comuniadades, Acompanhamento pela Rádio ' 
fÔnia, Encaminhamento de Relátorio de reuniões, Informações melhor a 
Funai Macapá,e Orientações para os Indios que irão no Campo. 

Depois passamos a Houvir a palavra do Chefe do Posto 1 

Senhor Carlos Tadéu,11 Eu carlos Tadéu, não conheço este Homem,oque é 
que ele está fazendo aqui no meu Posto? Nós não queremos este tipos 
de Homem que invadiu minha Propriedade, por que não me procurou para 
entrar nessa Aldeia! pois vou fazer relátorio sobre esses fatos os 
quais me refiro" após sua palavra passsamos a Houvir o Presidente da 
APITU. 

Estamos Muitissimos Felizes por sabermos que o traba 
lho de demarcação já começou em andamento, ·oque é de suma importân 
eia para as Comunidades Indígenas do Tumcumaquee Paru D'Este, agrade 
cemos a todas as pessoas as quais estam responsaveis e voltadas a 
este Trabalho de Demarcação. Me diante estes pronuciamentos encerra 
mos a reunião as 15:40, por não tivemos tempos muitas,lideranças não 
puderam falar. 

APALAI, 10~03.97 

31 
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ti Cartório da R111'.Jir.ll'il d:111 ressoM Juridicao 

CARlÓíllO "/J1l)CdÍ" 

RELAÇÕES DOS SÕCIOS FUNDADORES DA ASSOO:llili-OfoDOirl1p()'7ÓS r!W~lÚÃ 
APALAI DAS ALDEIAS BÕNA APALAI -.,l-uJi'rale ,;,ol\ta,::;o da 1f:in;, ,: :· ;.,;: ,., r;v·;. 

i) 1 
1 . . . . ~ CIJf11PÕf>rpl. • • ' • 1 . • Tuarinke Waiaha, brasileiro, casado, agricultor, residente e domici i 

d Ald . - . 1 ' . 1 d •. /AP fl•. f!!! ---· a o na eia Bona Apa ai, LaranJa o Jari . · · -- 

2. Jaké Apalai, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado 

na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

3. Vitorino Apalai, brasileiro, casado, agricultor, residente e domicili 

ado na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

4. Ikuahto Apalai, brasileira, casada, agricultora, residente e domicili 

ada na Aldeia Bonã Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

S. Warema Waianã Tirió, brasileiro, casado, pastor, residente e domicili 

ado na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

6. Xamore Apalai, brasileiro, casado, pajé, residente e domiciliado na - 

Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

7. Arigo Arituapó Waiana, brasileiro, casado, agricultor, residente e do 
miciliado na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

8. Amarikua Apalai, brasileiro, casado, agricultor, residente e domicili 

ado na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

9. Poneimo Waiana, brasileiro, casado, agricultor, residente e domicilia 

do na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

10. Merekuku Apalai, brasileiro, casado, agricultor, residente e domicili 

ado na Aldeia Bõna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

11. Mehku Apalai, bras~leito, casado, agricultor, residente e domiciliado 

na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

12. Palanka Waiana, brasileiro, casado, pajé, residente e domiciliado na 

Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

13. João Bosco Setina Apalai, brasileiro, casado, monitor de educação, re 

sidente e domiciliado na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

14. Moperu Waiana, brasileiro, casado, agricultor, residente e domicilia 

do na Aldeia B6na Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

15. Pikiri Waiana Apalai, brasileiro,_ cpjªªº' agricultor, residente e do 
, .r~l. 
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miciliado na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

i.~ 16. Axau Apalai, brasileira, casada, agricultora, residente e domiciliada 

na Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

17. Parara Apalai, brasileiro, casado, pastor, residente e domiciliado na 

Aldeia BÕna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

18. Paturi Waiana, brasileiro, casado, agricultor, residente e domicilia 

do na Aldeia Bõna Apalai, Laranjal do Jarí/AP. 

19. Paulo Ronaldo Apalai, brasileiro, c?sado, professor, residente:e domi 

ciliado na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

20. Maruanari Waiana, brasileiro, casado, professor, residente e domicili 

ado na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

21. Amiakaré Apalai, brasileiro, solteiro, monitor de educação, residente 

e domiciliado na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

22. Miuhma Apalai, brasileiro, solteiro, monitor de educação ALFA, resi - 

dente e domiciliado na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

23. Cecília Awaeko Apalai, brasileira, casada, monitora de educação, resi 

dente e domiciliada na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

24. Arine Waiana Apalai, brasileiro, casado, professor, residente e domi 

ciliado na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

25. Maerapó Apalai, brasileiro, casado, monitor de educação, residente e 

domiciliado na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

26. Merimeri Waiana, brasileiro, casado, monitor de educação, residente e 

domiciliado na Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP. 

27. Operi Waiana Tiriõ, brasileiro, casado, estudante, residente e domici 
liado na Av. Mendonca Furtado, no 333, Macapá/AP. 

111 Cart6rlo de R,gtetrt dat Pessoas Jurldlca 
CARTÓRIO "j1JCtft," 

A cenldão do rooistro deste documento 

•ncontra-se no ve~so da última das folhas que 

• compõ1m. 

Fia. Nt Q7J 
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RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS POVOS WAIANÃ 

APALAI DAS ALDEIAS BÕNA APALAI ~API TU 

PRESIDENTE: 

111 Cartório de R,gist~ daa Pessoas Jurfdic1e 
CARTÓRIO "jf/1Ccff," 

A certidão de r~pisfro desfo documento 
VICE-PRESIDENTE: 

•ncontra-sa no verso da última das folhas qu, 

• compõ,ro. 

Fie. NI íJ ~ 

SECRETÃRIO: 

VICE-SECRETÃRIO: 

TESOUREIRO: 

VICE-TESOUREIRO: 

10 COORDENADOR: 

2º COORDENADOR: 

~ COORDENADOR: 

i- 

Paulo Ronaldo Apalai, brasileiro, casado, pro 

fessor, residente e domiciliado na Av. Mendon 

ça Furtado, nQ 333, Macapá/AP, CI no 1969171/ 

PA e CPF nQ 443292532-91. 

Maruanari Waina, brasileiro, casado, professor 

residente e domiciliado na Av. Mendonça Furta 

do, nQ 333, Macapá/AP, CI nQ 059506/AP e CPF 

nQ 388693732-15. 

Amiakaré Apalai, brasileiro, solteiro, monitor 

de educação, residente e domiciliado na Av. 

Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP, CI no 

282264/AP. 

Miuhma Apalai, brasileiro, solteiro, monitor 

de educação ALFA, residente e domiciliado na 

Av. Mendonça Furtado, no 333, Macapá/AP, CI 

nQ 282265/AP. 

Cecília Awaeko Apalai, brasileira, casada, mo 

nitora de educação, residente e domiciliada na 

Av. Mendonça Furtado, nQ 333, Macapá/AP, CI nQ 

067121/AP e CPF nQ 430428992-68. 

Arine Waiana Apalai, brasileiro, casado, profe 

sor, residente e domiciliado na Av. Mendonça - 

Furtado, nQ 333, Macapá/AP, CI no 202688/AP e 

CPF nQ 432482842-34. 

Maerapó Apalai, brasileiro, casado, monitor de . 
educação, residente e domiciliado na Av. Mendo~ 

ça Furtado, nQ 333, Macapá/AP, CI nQ 220023-AP, 

e CPF nQ 432047402-34. 

Merimeri Waiana, brasileiro, 'casado, monitor de 

de educação, residente e domiciliado na Av. Meg 

donca.Furtado, nQ 333, Macapá/AP, CI nQ 282863AP 

Operi Waiana Tirió, brasileiro, casado, estudan 

te, residente e domiciliado na Av. Mendonca Fur 

tado, no 333, Macapá/AP, CI nQ 282268/AP. 


