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ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 

" DO RIO ENVIRA - O. P. I. R. E. 

ARTIGO lQ - A Organização dos Povos Indigenas do Rio Envira - OPIRE 
-é uma entidade dos povos Huni-kÓ-In (Kaxinawá), Asheni~ 
k a (Kampa), Madi ja · (Kulina) e Sha1;enawa (Kat uqu í.na) ,'de 
direito privado, com autonomia jurídica e administrati 
va, com sede e Foro na cidade FeijÓ, Estado do Acre,com 
prazo de duração Lnde t.e rrní.n ado . 

ARTIGO 2Q - A Organização dos Povos Indigenas do Rio Envira - OPIRE 
possui os seguintes objetivos: a) Defender os direitQs 
dos povos indigenas que habitam a região do Rio Envira; 
b) Lutar pela demarcação ~ reconh~_ç::;.n:i.ento das ~reas. te!_ 
ritoriais conforme ocup aç ao tradicional e historia· _de 
cada povo; e) Implementar formas de preservação da .1den 
tidade étnica e cultural de cada grupo; d) Implantai- ·, 
sistema para melhoramento das condições de s aude · . das 
aldeias; e) Viabilizar programas de educação ·consideran 
do o bilingUismo e o biculturalismo, ... dando prioridade 'i 
lingua e cultura maternas; f) Elaborar e reunir a çocu 
m,ntaçio relacionada~ histbria e cultura dos pov~i;in· 
digenas do Rio Envira; g) Desenvolver cursos, sem'i.na··· 
rios e outras formas de debate sobre assuntos de i_~!=;e·. 
ressedas comunidades; h) Lutar pela defesa da ecologi. .. 
amazônica e por formas c Lerit Lf í.c a s de desenvolvim~nt.o'~' 
da região. 

ARTIGO JQ - A Organíza~ão dos Povos Indigenas do Rio Envira -·OPIRE 
é uma ins0tuição apartidária, sem preconceito de · .. r~ça 
e religião. 

ARTIGO 4Q - Serão considerados membros da OPIRE.todos os indÍviduos1' .• 

que integram os povos Asheninka, Huni-Ko-In,. Madija ·.f. 

Shanenawa que habitam a regiio do Rio ~nvira, nio:~xis· 
tindo í mpe c Í l í o s de caráter financeiro ou de out.r?-_:·~~t~ 
reza guQ coiba a participação. · 

Parágrafo Único: Os membros· da OPIRE nãp tem d'íre í r- · 
to a vantagens financeiras de qualquer espécie ou titu 
lo~ e tamb~m, nio respondem sµbs{diariame~te por quais 
quer obrigações .que os representantes da Coordenação: GE 
ral da Organização contraírem expressa e, intenciona.lrne~ 
te em nome desta. · 

ARTIGO SQ Constituem deveres dos membros: a) Participar das: As.~er, 
bléias Gerais, reuniões e eventos promovidos pela entt-= 
dade; b) Colaborar para o desenvolvimento da ·Institui· 
ção; e) Executar as tarefas e ocupar cargos· para,:'{· os 
quais tenham sido escolhido ou eleitos pelas As s ern+v' · · .. , 
bléias. 
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ART!GO 6Q - Constituem direitos dos membros: a) Votar e ser votado· 
para os ca~gos da Cgordenação Geral e dos Conselhos Fi~ 
cais e Consultivo; b) Participar das atividades , reu 
niões e Assembléias; e) Propor, atraves da Instituição, 
projetos e aç~es, visando o seu desenvolvimento e for: 
talecimento. 

ARTIGO 7Q - São Órgãos constitutivos da OPIRE: .à Assembléia Geral 
a Coordenação Geral, o Conselho Federal e o Conselho de 
Consultores. 

ARTIGO 8Q A issembléia Geral é o Órgão 
reunir-se-á ordinariamente 

nariamente, quando se fizer 

superior da Instituição 
uma vez ao ano e, extraorc , . 
necessar1.o. 

ARTIGO 99 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á no mês ce no - 
vembro de cada ano, convocada através de edital, carta 
ou aviso radiofônico, com data e lÔc~l pré-fixados, com 
prazo de sessenta dias de antecedência. 

ARTIGO 10º - A Assembléia Geral Extraordinária decidirá matéria es - 
pecÍfica e ser~ convocada pelo coordenador ou; no míni 
mo, dez membros, salvaguardando a r-ep'r e s en t a t í. v í.d ade :de 
ao menos, dois povos indígenas. ·. · 

ARTIGO 112 - A Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á em primeira 
e Única convocação com a participação de, no minimo, 
vinte membros, desde que sejam tuxauas e/ou lideranças: 
representativas de cada um dos povos indígenas; mas, a 
Assembléia Geral Extraordinária deverá contar para é 
sua instalação com o n~mero minimo de dez representan - 
tes, entre tuxauas, lideranças e membros de pelo menos· 
dois grupos que integram a OPIRE. 

ARTIGO 12Q - A Assembl~ia Geral Ordinária decidiri validamente, .eL 
qualquer caso, por maioria simples dos membros presen 
tes, mas a Assembléia Geral Extraordinária dever~ con 
tar com o mínimo de 2/3 dos presentes para as suas ,aprL· - . 
vaçoes. 

ARTIGO 13Q - As Assembl~ias Gerais serão abertas pelo coordenador ou 
por seu sucessor imediato ou por um dos signatários da 
convocação que, imediatamente, procederá a escolha do 
presidente e do secretário da reunião, que conduzirão 1 

os trabalhos até o final. 

ARTIGO 14Q - A Assembléia Geral possuí a competªncia de: a) Eleger a 
Coordenação Geral, O Conselho Fiscal e o Conselho· de 
Consultores; b) Aprovar o Estatuto e o regimento inte~ 
no; c) Aprovar balancetes e os planos anuais de traba: 
lho apresentados pela coordenação. 
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ARTIGO lSQ - 

ARTIGO 16Q - 

ARTIGO 17Q - 

ARTIGO 182 - 

ARTIGO 19Q - 

ARTIGO 20Q 

----------- - -··· ... 

A Coordenação Geral da OPIRE será integrada por seis 
membros: Coordenadbr, Vice-coordenador, Secretário, Se 
gundo-secret~rio, Tes~ureiro, Segundo-Tesoureiro, elei 
tos em Assembl~ia Geral pelo prazo de dois anos, cc~ di 
reito a uma reeleição por igual periodo. 

Compete ao Coordenador da OPIRE: a) Representar a enti 
dade judicial e extrajudicialmente, por si, ou por pro 
curadores nomeados com poderes expecificos; b) Contra-· 
tare/ou demitir,respeitada a autorização do Conselho'· 
Fiscal; c) Presidir as reuniões da Coordenação e da As 
sembléia Geral; d) Manter todos os serviços de contabi 
lidade e secretária conjuntamente com o tesoureiro e se 
cretário; e) Autorizar a aceitaç~o de doações e fin~n = 
ciamentos; f) Convocar a Assembléia Geral, reuniões do 
Conselho Fiscal, da Coordenação Geral e do Conselho de 
Consultores; g) Formar grupos de trabalhos e comissões; 
h) Administrar e supervis.ionar todas .. as atividades do 
6rgão; i) Assinar conv~nios, contratos e expedientes em· 
nome da entidade; j) Assinar cheques, movimentar contas 
bancárias e outros documentos de natureza financeira e 
patrimonial, conjuntamente com o tesoureiro; l)· .Nomear· 
assessores, coordenadores de atividade~, chefes de co - 
mis~Ões, ouvindo para isto os demais membros da coorde 
naçao. 

Compete ao tesoureiro: a) Elaborar relat6rio anual de 
prestação de contas e, ainda balanços, balancetes fin.a;2 .: 
ceiros e outros documentos contabéis; b) Administrar .e 
conservar o patrimônio da Instituição; e) Realizar a 
'contabilidade dos projetos e programas conjuntamente' 
com os responsáveis pelos mesmos. 

Paragráfo Único: No seu empedimento será substi - 
tuido pelo segundo tesoureiro. 

Ao vice-coordenador compete substituir o coordenador g~ 
ral quando da sua ausência seja por motivo de doença vi·. 
agem ou outro impedimento, desempenhando todas as fun - 
çÕes a ele atribuida por este Estatuto. 

Ao secretirio da OPIRE compete: a) Elaborar relat6rio~' ·. 
anual das atividades do Órgão; b) Manter atualizados o~ 
serviços de expediente e correspondênci~; e) Elaborar: J. 
atas e outros documentos da entidade; d) Organizar· os 
arquivos e a documentação geral. 

Paragráfo Único: Na sua ausência, suas funç~es ~e - 
rão exercidas pelo segundo secretário. 

A Coordenação Geral da OPIRE reunir-se-á ordinariamen-· 
te uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convo. 
cada pelo coordenador geral, 
ria dos membros que integram 
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ARTIGO 212 - A Coordenação Geral funcionará com a presença miníma de 
três integrantes e suas deliberações serão tomadas co~ 
a aprovação de maioria simples de voto, exercendo oco 
ordenador geral o voto de qualidade. 

ARTIGO 22Q - O Conselho de Consultores será constituído pelos tuxa~ 
as das nações que formam a OPIRE, representantes das e~ 
tidades de apoio e assessoramento e pessoas convidada 
ou designadas pela mesma, em n~mero de quinze membr, 
pelo prazo de quatro anos, com direito a reeleiçã9. 

ARTIGO 23Q - Compete ao Conselho de Consultores: a) Aprovar as orie~ 
taç;es gerais da OPIRE; b) Contribuir para o aprimora - 
mento dos seus propósitos; e) Propor diretrizes gerai: 
pa~a seu funcionamento. 

ARTIGO 24Q - O Conselho Fiscal será constituido por três membros e- 
leitos bienalmente em Assembl~ia Géràl com direito ,. 
uma reeleição por igual periodo. 

ARTIGO 2SQ - Ao Conselho Fiscal compete: a) Fiscalizar a gestão fi 
nanceira da coordenação geral bem como o acervo paCri · 
monial da entidade; b) Aprovar e anatisar os relat6rio~ 
de prestação de contas, balanços financeiros e patrimo 
niais e, se for necess~rio, exercer o poder de 6losa; ' 
e) Supervi§jonar a aplicação de verbas dos projetos 2 

serem executados no âmbito da instituição; d) Emitir-pé 
receres de aprovação sobre o destino dos bens em caso' 
de disolução da entidade. · 

ARTIGO 27Q - O Conselho Fiscal reunir-se-à semestralmente ou quandc 
convocado pelo coordenador geral ou seu sucessor. · 

ARTIGO 28Q - A OPIRE serã c on s t í.t u í da das seguintes divisões:· Eco ru. 
mia, Saúde, Educação e Cultura. 

ARTIGO 292 - Constitui patrimônio da OPIRE todos os bens mbveis e. i 
móveis adquiridos para a execução de suas finalidades ' 
bem como as doações e dotações a ela destinadas. 

ARTIGO JOQ - Constitui fontes de receita da OPIRE a contribuição es· 
pontânea de sees membros, os recursos obtidos de convê· 

\ - nios e acordos interinstitucionais, as doaçoes, subven· 
ç3es e financiamentos p~blicos ou privados, taxas · · ~ 
eventuais dotações do poder pÚblico, etc. 

ARTI_GO JlQ - Em caso de dissolução da OPIRE, a Assembléia Geral: de c . 
dir~ sobre o Scstino de seus bens que deverão ser\d~s 
t r í.bu Ldo e em proporções iguais entre os povos que a ·'in 
tegram ou a uma instituição ~ue cumpra finalidade simi 
lar. 
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ARTIGO 31Q - As dúvidas e comissões originadas do presente Estatuto 
bem como s ua s -emerida s , alterações e supressÕe s ser:ão re 
solvidas pela Assembléia Geral especialmente convocada 
para esti fim. A aprovaç;o das emendas ser~ feita pe~~~ · 
maioria simples de ·voto. 

ARTIGO 32Q - A primeira Assembléia Geral da OPIRE é competente para 
provar o presente Estatuto, eleger a coordenação geral 
Conselho Fiscal e o Conselho de Consultores, que pa s sa - 
rão a ter mandato regular. -- ·.· :;_:: - 

ARTIGO 33Q - Além do presente Estatuto a OPIRE ter~ um Regimento In. 
terno a ser ap rov ado oportunamente pela Assembléi. a. Ge r.e 

ARTIGO 34Q - Este Estatuto entrará em vigor imediatamente a sua apre - 
v~~ão na primeira Assembléia Geral e após a sua publicL· 
çao. 

~· 

FeijÓ, 13 de novembro de 1988. 
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Ata da décima Assembléia Geral Ordinária da Organização 
dos Povos Indígenas do Rio Envira-OP/RE 

Aos vinte e sete dias do mês de maio, do ano de um mil novecentos e noventa e 
nove, reuniram-se na aldeia indígena Paroá do Povo Kaxinawá, no baixo rio Envira 
município de Feijó estado do Acre, lideranças indígenas dos povos Kampa, Kulina, 
Kaxinawá e Shanenawá. Para a décima Assembléia Geral Ordinária da Organização dos 
Povos Indígenas do Rio Envira - OPIRE. Estiveram presentes as seguintes lideranças dos 
povos acima mencionados: Edgar kampa, Beijamin kampa, João kampa, Almir kulina, 
Romão kulina, Comandante kulina, Manuel Galdino da Silva, Alberto Fernandes de 
Matos, Manoel Albecir, Inácio da Silva Brandão, e Raimundo Décio Barbosa. Além 
dos lideranças, estiveram presentes os professores indígenas, agentes Indígena de Saúde, 
representantes de grupos, representantes do Movimento de mulheres Indígenas, 
representantes do Movimento dos Estudantes Indígenas, e outros membros dos povos aqui 
representados como convidados. Estiveram presentes ainda representante da UN1- Acre. 
União das Nações Indígenas do Acre e sul do Amazonas, representante da FUNAl, 
representante do Conselho Indigenista Missionário e o Assessor da OPIRE Anselmo 
Fornek. 

Foi escolhido a mesa para dirigir os trabalhos para dirigir os trabalhos e 
apresentado a seguinte pauta: informe dos trabalhos da União das Nações Indígenas do 
Acre e sul do Amazonas, informe da Comissão dos Professores Indígenas do Amazonas, 
Roraima e Acre; avaliação dos dez anos de existência da organização; dez anos sem 
Chico Mendes; prestação de contas; leitura do relatório de atividades da OPIRE no 
período de janeiro do ano um mil novecentos e noventa e sete, a maio do ano de um mil 
novecentos e noventa e nove; discussão e votação das emendas do Estatuto da OPlRE; 
discussão das propostas de trabalho do Movimento das Mulheres Indígenas; proposta do 
Movimento dos Estudantes Indígenas; apresentação da proposta de saúde do VIGISUS; 
elaboração de propostas políticas para o governo do estado; discussão da presença do chefe 
de posto da FUNAI em Feijó; eleição da nova coordenação da OPIRE; escolha de uma 
pessoa para vereador na eleição do ano dois mil, e avaliação final. 

Na sequência, foi dado o inicio aos informes da União das Nações Indígenas do 
Acre e sul do Amazonas pelo vice-coordenador da UNI-ACRE, Carlos Brandão e 
Antônio Apurinã, os informes da Comissão dos Professores Indígenas do Amazonas, 
Roraima e Acre foi apresentado pelo professor Auricélio Brandão. Após esses informes, 
Júlio Barbosa, Carlos Brandão e Anselmo Forneck, apresentaram a avaliação dos dez 
anos da existência da OPIRE, destacando os objetivos da organização e as conquistas 
obtidas durante estes anos. Esta avaliação foi feita dentro do contexto dos quinhentos anos 
de resistência dos povos indígenas, e os dez anos sem Chico Mendes. 

Uma das preocupações apresentadas foi em relação ao futuro da organização, como 
será mantida pelas comunidades. Foi apresentado também, o relatório de prestação de 
contas durante os anos de um mil novecentos e noventa e oito a· um mil novecentos e 
noventa e nove. Ainda dentro deste processo de avaliação foi apresentado pela secretaria, o 
relatório de atividades desenvolvido pela coordenação no período de Janeiro de um mil 
novecentos e noventa e sete, a maio de um mil novecentos e noventa e nove. Neste relatório 
foi destacado os avanços, as dificuldades e sugestões para continuidade dos trabalhos. Em 



seguida, foi colocado em apreciação as alterações que irão ser feitas no estatuto da 
organização. No que se refere no artigo segundo que trata dos objetivos da organização na 
letra "b" que diz: Lutar pela demarcação e reconhecimento das áreas territoriais conforme 
ocupação tradicional e histórica de cada povo; ficou da seguinte forma: Lutar pela 
demarcação e reconhecimento das áreas tradicionais conforme ocupação histórica de cada 
povo. 

Na letra "d" que diz: Implantar sistema para melhoramento das condições de saúde 
das aldeias, ficou da seguinte forma: Estabelecer parcerias para melhoramento das 
condições de saúde das aldeias; na letra "h" que diz: Lutar pela defesa da ecologia 
amazônica e por formas científicas de desenvolvimento da região ficou da seguinte forma: 
Lutar pela da ecologia amazônica e por formas científicas e sustentáveis de 
desenvolvimento da região. No artigo sétimo, que trata dos órgãos constitutivos da Opire: a 
Assembléia Geral, a coordenação geral, o concelho Federal e o conselho de consultores 
ficou da seguinte forma: São órgãos constitutivos da OPIRE: a Assembléia Gerai, a 
Coordenação Geral e o Conselho de Consultores. No artigo oitavo que diz: A Assembléia 
Geral é o órgão superior da Instituição; reunir-se-á ordinariamente uma vez ao ano e, 
extraordinariamente, quando se fizer necessário, ficou da seguinte forma: A Assembléia 
Geral é o Órgão superior da Instituição; reunir-se-á ordinariamente a cada dois e 
extraordinariamente quando se fizer necessário. No artigo nono que diz: A Assembléia 
Geral reunir-se-á no mês de novembro de cada ano convocada através de edital, carta ou 
aviso radiofônico com data e local pré-fixado, com prazo de sessenta dias de antecedência 
ficou da seguinte forma: A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á a cada dois anos, 
convocada através de edital, carta ou aviso radiofônico, com data e local pré-fixado, com 
prazo de sessenta dias de antecedência. No artigo décimo primeiro que diz: A Assembléia 
Geral Ordinária instalar-se-á em primeira e única convocação com a participação de, no 
mínimo, vinte membros, desde que sejam tuxauas e/ ou lideranças, representativas de cada 
um dos povos indígenas; mas, a Assembléia Geral Extraordinária deverá contar para sua 
instalação com o número mínimo de dez representantes, entre tuxauas, lideranças e 
membros de pelo menos dois grupos que integram a OPIRE, ficou da seguinte forma: A 
Assembléia Geral Ordinária instalar-se-á em primeira e única convocação com a 
participação de, no mínimo vinte membros, desde que sejam tuxauas e/ ou lideranças, 
professores indígenas, agentes indígenas de saúde, representantes de grupos, representantes 
do Movimento de mulheres Indígenas, representante do Movimento dos Estudantes 
Indígenas, representativa de cada um dos povos indígenas mas, a Assembléia Geral 
Extraordinária deverá contar para sua instalação com um número mínimo de dez 
representas, entre tuxauas, lideranças, professores indígenas, agente indígena de saúde, 
representantes do movimento de mulheres indígenas, representante do Movimento de 
Estudantes Indígenas e membros de pelo menos dois grupos que integram a OPIRE. 
Parágrafo único: Terá direito de votar lideranças , professores indígenas, agente indígena de 
saúde, representante de grupo, representante dos estudos indígena e representante de 
movimento de mulheres indígenas. No que se refere no artigo décimo quinto que trata da 
composição da coordenação diz: A coordenação geral da OPIRE será integrada por seis 
membros : coordenador, vice - coordenador, secretário, segundo secretário, tesoureiro, 
segundo tesoureiro, eleito em assembléia geral pelo prazo de dois anos, com direito a uma 
reeleição por igual período, ficou da seguinte forma: A coordenação Geral da OPIRE será 
integrada por quatro membros: coordenador, vice - coordenador, secretário, tesoureiro, 
eleito em Assembléia Geral pelo prazo de dois anos, com direito a uma reeleição por igual 
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período. No que se refere no artigo décimo sexto que trata o que compete ao coordenador 
da OPIRE, na letra b que diz: contratar e/ ou demitir, respeitada a autorização do Conselho 
Fiscal, ficou da seguinte forma: contratar e/ ou demitir qualquer funcionário, respeitando a 
autorização da Coordenação Geral. Foi incluído neste artigo a letra m que diz: nomear 
procuradores para fins específicos quando se fizer necessário. 

No que se refere no artigo décimo sexto que trata ao que compete ao tesoureiro, no 
parágrafo único que diz: No seu impedimento será substituído por um outro membro da 
OPIRE, nomeado pela coordenação e o Conselho Fiscal. No que se refere no artigo décimo 
nono que trata ao que compete ao secretário da OPIRE, no parágrafo único diz: Na sua 
ausência, suas funções serão exercidas pelo segundo secretário, este parágrafo foi suprido. 
No artigo vigésimo sétimo diz: O Conselho Fiscal reunir-se-á anualmente quando 
convocado pelo coordenador geral ou seu sucessor, ficou da seguinte forma: O Conselho 
Fiscal reunir-se-á anualmente ou quando convocado pelo coordenador geral ou seu 
sucessor. No artigo trigésimo quarto que diz: Este Estatuto entrará em vigor imediatamente 
a sua aprovação na primeira Assembléia Geral e após a sua publicação, ficou da seguinte 
forma: Este Estatuto entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação na primeira 
Assembléia Geral e após a sua publicação. Todas as alterações apresentadas , foi aprovada 
por uma unanimidade. Em seguida o Movimento das Mulheres Indígenas, fez uma breve 
apresentação dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos destacando os seguintes pontos· 
O objetivo do movimento e sua criação, o que foi feito, as dificuldades e perspectivas para 
o futuro. A noite dando sequência aos temas o Movimento dos Estudantes Indígenas 
apresentaram suas dificuldades e pediram o apoio de todos para obter uma casa para os 
estudantes de segundo grau. Prosseguindo as discussões, foi feito a discussão sobre a chefia 
de posto em Feijó. e a Assembléia aprovou o nome do professor Júlio Barbosa, para 
ocupar o cargo de chefe de posto no município de Feijó Esta indicação será apresentada ao 
administrador da FUNAI em Rio Branco. Em seguida foi discutido sobre as eleições para 
o ano dois mil e todos acharam importante indicar um índio para candidato a vereador na 
próxima eleição, foi escolhido o professor Auricélio Batista Brandão que contará com o 
apoio de todas as comunidades, indígenas. No decorrer Assembléia foi elaborado propostas 
para o governo do estado nas áreas de Educação Escolar Indígena, saúde indígena, 
transporte e produção. Estas propostas foram debatidas e aprovadas por todos. Findada as 
discussões em tomo dos temas da pauta, foi dado abertura ao processo eleitoral da noa 
coordenação para dois anos. Este momento foi presidido por Antônio Apurinã e Anselmo 
Forneck, foi lido as regras que conduziram a eleição as quais foram aprovadas por todos. 
Em seguida foi aberta a inscrição para os candidatos a coordenação da OPJRE. 
Apresentaram-se como candidatos Gerson Barbosa da Silva e Francisco Assis Brandão. 
Concluindo a votação o resultado foi o seguinte: Gerson Barbosa da Silva obteve 
cinquenta e um votos, Francisco Assis Brandão obteve quinze votos e um voto nulo. 
Visto que Gerson Barbosa da Silva obteve a maioria dos votos, foi aplaudido e 
empossado como coordenador da OPIRE. Dando continuidade a eleição, passou para 
escolha do vice - coordenador, apresentaram-se como candidatos Reneide Brandão e 
Francisco Assis Brandão, concluindo a votação o resultado foi o seguinte: Francisco 
Assis Brandão obteve trinta e quatro votos e Reneide Brandão obteve trinta e um votos e 
três nulos. Visto que Francisco de Assis Brandão obteve a maioria dos votos foi aplaudido 
e empossado como vice - coordenador da OPIRE. Em seguida passamos para secretário da 
OPIRE. Apresentaram-se como candidatos Reneide Brandão e Roberto Carlos 
Fernandes de Matos, concluindo a votação o resultado foi o seguinte: Reneide Brandão 
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obteve trinta votos e Roberto Carlos Fernandes de Matos obteve trinta e quatro votos. 
Visto que Roberto Carlos Fernandes de Matos obteve a maioria dos votos foi aplaudido 
e empossado como secretário da OPIRE. Em seguida passamos para votação do tesoureiro 
da OPIRE. Apresentaram-se como candidatos Edvaldo Barbosa e José Brandão, 
concluindo a votação a votação o resultado foi o seguinte. Edvaldo Barbosa obteve trinta e 
seis votos e José Brandão obteve vinte e oito votos. Visto que Edvaldo Barbosa obteve a 
maioria dos votos foi aplaudido e empossado como tesoureiro da OPIRE. A nova 
coordenação usou da palavra pediu apoio e agradeceu os votos de confiança que receberam. 
Nada mais havendo a tratar, o coordenador mesa deu por encerrado da décima Assembléia 
Geral Ordinária da Organização dos Povos Indígenas do Rio Envira OPIRE. A presente 
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1~Ata vai assinada por mim Dagmar Matias que a lavrei e por demais presentes na 
~ssembléia, aldeia Paroá, vinte e nove de maio de um mil novecentos e noventa e nove. 
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