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CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÀO E SEUS FINS 

Art, 1º· A organização dos Povos Indígenas de Tarauacá e Jordão- OPl'l'ARJ - ~ uma vnrldad« 
111dt~enu civil de Direito Privado, sem flns Iucrarivos, sem dlscrruunuçao rellgtosa ~ polttlcu, 
uutoncrnu 1;1m suas decisões, com sede e foro na cidade de Tarauaca, Estado do AcN 

Art. 2°- Sao membros daOPITARJ: todas as Comunidades Indígenas localizadas nos rnunicípios 
de Tarauacá e Jordão-AC. 

Art. 3Q· São objetivos da OPITARJ: 
a) Defender os direitos e interesses da população indígena na circunscrição dos 
municípios de Tarauacá e Jordão; 
b) Eleger ou designar os representantes indígenaa dos respeettvos munlctpios para 
purdoipur do ccnferênciaa, aaaemblé ias ou quaisquer ourn~ arivtdades que ccntempl em a 
lutu pt11la causa indígena; 
e) Fertalecer escolas de alfahetização indígena; 
d) Lutar pela estruturaçao e manutenção de postos de sande indígenas: 
e J Lutar pela demarcaçao de todas as terras indígenas; 
f) Promover projetos que visem a independência econômica da população indígena; 
g) Promover a criação de cooperativas/associações, bem como fortalecer as já existentes, 
h) Incenuvar o desenvolvimento da arte, da cultura, da língua, dos cosnuues ç, S) Sç,ll 

resgate; 
i) Promover o intercâmbio com o não-índio, respeitando-se as diferenças culturais: 
J) Buscar formas alternativas de produção ~ sobrevivência para as populações indígenas 

de Tarauacá e Jordão; 
l) Buscar alianças com entidades locais. regionais. nacionais e inrernacionaia de caráter 
indígena, que contemplem em seus estatutos a defesa intransigente cios povos indlgenas: 
rn) Celebrar convênios com entidades regionais, nacionais i: internucrouars com o objetive 
de fortalecer a causa indígena, a sua sobrevivência e emancipação econômica 

CAPÍTULO II 
- 

DOS DIREITOS E DEVERES 
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Art. 4°- As comunidades indígenas de Taranacá e Jordão, representadas por suas lideranças, ao 
aprovarem este estatuto, acatarão as normas aqui consignadas, bem como gozarão dos 
direitos do mesmo. 

§1º· São direitos dos membros da OPITARJ: 
a) Tomar parte, votar e ser votado nas assembléias, desde que atenda as exlgenclaa do 
presente E.stntuto; 
b) Representar a OPITARJ, quando Indícado por esta; 
o) Beneficiar-ae das conquistas da antidado. 

§211- Silo deveres dos membros da OPITARJ: 
a) Participar ativamente das assemblélaa; 
b) Apoiar as lutas desenvolvidas pela Coordenação, aprovadas pela Assembléia Geral; 
e) Zelar pelo bom desempenho da OPITARJ; 
d) Zelar pelo patrimônio da OPITARJ. 

CAPÍTULO ID 

DAS PENALIDADES 

Art. 51>. Os membros da Coordenação estão sujeitos às penal Idudes de suspensão "' de eliminação 
dou quadrou da entidade. 

§1º· Serão suspensos os direitos dos membros da Coordenação Executiva: ·• 
a) Por não cumprirem as decisões da Assembléia; 
b) Quando desrespeitarem o presente Estatuto. 

§2114 As penalidades serão aprovadas pelo Conselho de Lideranças, 

CAPÍTULO IV 

DA ELEIÇÃO DA OPITAR.J 

Art. 6º· As eleições da OPITARJ realizar-se-ão através de uma Assembléia Geral. 

Art. 7°- Participam da Assembléia Geral com direito a voto; 
a) A liderança de cada área; 
b) Os agentes de saúde Indígena; 
e) Os professores indígenas 

Art. 80- O regimento da eleição da OPffARJ será decidido na última Assembléia que 
eteiçao, 
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CAPITULO V 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 9°· Sao órgãos da.OPITARJ': 
a) A Coordenação Executiva; 
b) O Conselho de Lideranças; 
e) A Assembléia Geral. 

§1 º· O Conselho de Lideranças será formado pela liderança de cada área e pela Executiva da 
Coordenação da OPIT ARJ. 

§2°- O Conselho de Lideranças terá a duração do mandato da Coordenação Executiva. 

A11. 10(,/· A Ccordenação Executiva da. OPITARJ será composta por Ó6 (seis) membros: 
1:1) Coordenador Geral; 
b) Vlce-Coordenador; 
o) Secrotário; 
d) Tesoureiro; 
e) Coordenador de educação; 
f) Coordenador de saúde. 

Art, 11 º· Compete à Coordenação Executiva da OPITARJ: 
a) Elaborar o plano de trabalho e o orçamento para o exercício de cada MQ: 
b) Admitir assessores, empregados, fixar rernuneraçao, i.uperv1s1011ur os llt!Ull servtçcs t: 
demiti-los; 
e) Representar as populações indígenas de Tarauacá e Jordao perante as autoridades 
constituídas, entidades regionais, nacionais e internacionais; 
d) Exercer as demais atividades não explicitamente atribuídas neste Estatuto. 

Art. 12°- Compete ao Conselho de Lideranças: 
a) Pronunciar-se sobre relatórios, projetos, balanços, orçamentos e planos gerais de 
trabalho da Coordenação; 
o) Deliberar sobre qualquer assunto de interesse das populações indígenas, OE!'5Óe que nao 
fira as orientações da Assembléia Geral; 
e) Acompanhar os trabalhos da Coordenação Executiva, garantindo o cumprimento das 
deliberações da Assembléia. Geral. 

Art. 13º· O Conselho de Lideranças reunir-se-á de 06 (seis) em 06 (seis) meses ou 
extraordinariamente, quando necessário. 

Art. 14"- Compete à Assembléia Geral: 
a) Eleger a Coordenação executiva da OPITARJ; 
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b) Deliberar sobre o plano de lutas da OPITARJ, avaliar o desempenho da Coordenação, 
aprovar a prestação de contas. 

Art. 1.5° • A Assembléia Oernl reunir-se-á 01 (uma) vez a cada ano de forma ordinário. e 
extraordinariamente quando ncoessário. 

Art. 16°- Cabe a Coordenação Executiva da OPITARJ convocar ordinarra e extraordinariamente a 
Assembléia Geral. 

Parágrafo Único- Extraordinariamente a Assembléia Geral podera ser convocada por iniciativa de 
metade mais 01 (um) de seus membros. 

CAPÍTULO VI 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 17°· O patrimônio da OPITARJ constitui-se de doações e legados, bens adquiridos arravés de 
projetos e convênios ou de realizações da Assembléia. 

Art. 18º· Em caso de dissolução da OPITARJ, a doação dos seus bens será decidida pela 
Assembléia Oeral. 

CAPíTULO Vll 

DAS DISPOSIÇÕES GERA.IS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19°- A eleição para a Coordenação Executiva da OPITARJ será por aclamação da 
Assembléia Geral. 

Art. 20U· O mandato da Coordenação executiva será de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição 
por uma vez, 

Art. 21°- A OPITARJ terá relação fraternal com entidades afins, de caráter local, regional, 
estadual, nacional e internacional. 

Art, 22º· j\JJ associações de cada área ou grupos de áreas terão independência para firmar 
convênios, elaborar projetos, desde que consultada a Coordenação Executiva da OPITARJ, 

Art. 23°- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em Assembléia Geral. 

Art, 24º· O presente Estatuto é reformável no todo ou em parte, desde que a prática mostre essa 
necessidade, mediante proposta estudada e aprovada por 2/3 dos mregrantes da 
Assembléia. 



ATA DE REPORMULAÇAO DO ESTATUI'O DA OROANlZAÇAO DOS POVOS 
INDÍGENAS DE TA.RAUACÁ 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de 1mm mil novecentos e noventa e cinco. no Novo 
Clube Kaxinauá, situado na rua Manuel Lourenço. sem número. bairro Senador Pompeu. 011 

cidade de T..-awwá. reuniram-se as comunidadea indígenas. representadas por cinquenta I:! 

uma lideranças, com a finalidade de tratar os seguintes assuntos, conforme edital de 
convocação: 1- Reformulação do estatuto; 2- Eleição; 3~ Avaliação e prioridades dos 
setores de 1aóde e educação; 4- Análise da conjuntura nacional: 5- Troca de experiências 
entre u lideraaças; 6- Planejamento; 7- Apresentação das chapas para nova coordenação. 
Dando início aos trabalhos, o coordenador executivo propôs que os cinco últimos assuntos 
fossem tratados primeiro, ficando a reformulação do estatuto e a eleição por último, o que 
foi aceito por \Dlanimida.de. Após ampla discussão sobre esses assuntos a assembléia propôs 
que a organização agilizasse a questão do registro oficial da cultura Kaxinauá, pressionasse 
o processo da demarcação da Terra Indígena Praia do Campana e tomasse medidas de 
impedimento de pesquisadores brancos nas áreas indígenas. Além disto, sugeriu-se que se 
fizesse uma moção de apoio das Iideranças indígenas contra. a denuncia feita pelo ~~nhor 
Lula Prado sobre a pessoa do senhor Jorge Lemes Ferreira. liderança da recem área 
indígena delimitada. Praia do Carapanã. F.m seguida iniciou-se o processo de reformulação 
do estatuto da organização. Para tal foi eleito o senhor Manuel Gomes da Silva para presidir 
a assembléia e a senhora Luzineide de Alencar para secretariá-la Inicialmente discutiu-se as 
razões da reformulação do estatuto. Constatou-se que com a criação do município de Jordão, 
a área de abrangência da Organização do Povoa Indígenas de Taranacá já não atinge llF 

comunidades indígenas daquele município, mesmo havendo uma participação de fato dessas 
dentro da organização. Essa é a razão principal da reformulação do estatuto. Além disto. 
alguns artigos, incisos e alíneas foram modificados ou acrescidos, tendo em vista a 
atualização e adaptação do estatuto dentro das novas necessidades da entidade. Após ampla 
discussão formn definidas BB seguintes modificações: No título. acrescentou-se a palavra 
Jordão, ficando da seguinte forma: "ESTATIJTO DA ORGANIZAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS DE TARAUACÁ E JORDÃO · OPITARJu. No artigo primeiro. após a 
palavra ''Tanmacá'\ acrescentou-se o tenno Jordão. substituiu-se o termo "OPITAR" por 
OPITARJ e excluiu-se a data da fundação, tendo a seguinte redação: "Art. 1°- A Organização 
dos Povos Indígenas de Tanwacá e Jordão - OPITARJ • é uma entidade indígena civil de 
direito Direito Privado, sem fins lucrativos, sem discriminação religiosa e política. 
autónoma. em suas decisões, com sede e foro da cidade de Tarauacá, Estado do Acre" Nos 
seguintes artigos. parágrafos e alíneas foi substituído o termo OPITAR por OPITARJ· 
Artigo segimdo~ artigo terceiro caput; parágrafo primeiro do artigo quarto; alínea "b". do 
parágrafo primeiro. do artigo quarto; parágrafo segundo, do artigo quarto: alíneas "cite "d". 
do parásrafo segundo, do artigo quarto; no titulo do capftu1o quarto; artigos sexto e oitavo; 
artigo nono caput; parágrafo primeiro do artigo nono; artigo décimo e décimo primeiro; 
alíneas "a" e "b" do artigo décimo quarto; artigos décimo sexto, décimo sétimo. décimo 
oitavo, décimo nono, vigésimo primeiro e vigésimo segundo. Feita essa substrturção 
retomou-se ao inicio do estatuto para fazer as outras modificações. No artigo segundo, o 
termo "no namicípio" foi passado para o plural ~ acrescentou-se a palavra Jordão, tendo a 
seguinte redação: "Art, 2°- São membros da OPITARJ: todas as Comunidades Indígenas 
localizadas nos municípios de Tarauacá e Jordão-AC". Na alínea "a11, do artigo terceiro. 
acrescemou-ae a expreseâo os direitos e. substituiu-ae "no munioípio" por nos munictpios e 
acrescentou-se o termo Jordão, tendo a seguinte redação "a) Defender os direitos e os 
interesses da população indígena na circunscrição dos municípios de Tarauacá e Jordão". Na. 
alínea "j"do referido artigo, foi acrescido P termo Jordão. ficando: 11.i) Buscar formas 
~temativu de produção e scbrevivência para aB populaçces indtgeuas de T~.!Cá. 'i'! 

Jordlo1•, Na alf.nea 11~" do mesmo migo, acreseeracu-se o termo regionaia, tendo a seguinte 
n,dação "m) Celebrar convêruo11 com ~da.de, regionais, nacionais e internacionais de 
oatáler mdípna. que ço~lem em seus estatutos a defesa mtransigente dos povos 
mdígenaa''. No artigo quarto, caput. foi acrescido o termo Jordão. ficando: "Art. 4°- AR 
comunidades indig~ de Tanwacá t' Jordão, representadas por suas Iideranças, ao 
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aprovarem este estatuto, acatarão as normas aqui consignadas bem como gozarão dos 
direitos do me11DO". Na alínea 'a'' do parágrafo primeiro do artigo quinto substituiu-se o 
termo "cumprir"por cumprirem. ficando "a) Por não cumprirem as decisões da Aasemb lé ia" 
No artigo sexto, substituiu-se a expressão "H realizarão" por realizar -se-ão, tendo a l;!~gutnt~ 
x-ednçao· "Art. (,O- Ae eleiçõc.,a da OPITARJ realizar-•ewllo ntrn.vée de umn Aasemb l éj a 
O•ral". Na aliMa ''b"do artigo 16timo wbltituiu-•e a expressé.o "Dois representantes de 
Base" por Os ~es de sende indígena, ficando: "b) Os agentes de saúde indígena". Na 
alínea "e" do mesmo artigo, substituiu-se a expressão "Os membros da Coordenação 
E.xecutiva"por 011 profeaaores indtgenaa, ficando: 110) Os professores indígenas". Excluiu-ae 
o parágrafo único do artigo sétimo. No artigo oitavo substituiu-se a expressão "Os 
regimentos das Eleições ... serão decididos" por O regimento da eleição ... será decidido, 
ficando Árt. 8°- O regimento da eleição da OPITARJ será decidido na última Assembléia 
que antecede a eleição". Na alínea "a" do artigo nono, foi acrescido o artigo Á , tendo a 
seguinte redação "a) A Coordenação Executiva". Na alínea "a" do artigo décimo substituiu 
ae o termo "Coordena.ção"por Coordenador, tendo ficado: "a) Coordenador Geral". Ainda no 
referido artigo em sua alínea "e" IJUbstítuiu-se o termo "Diretor Executivo I" por 
Coordenador de educação. ficando: "e) Coordenador de educação" .. Continuando no mesmo 
vtigo. na alinea "f'aubltituiu-se a expressão "Diretor Executivo ll" por Coordenador de 
181'.lde, ficando: ''f) Coordoo.ador de aaóde". Na alinoa "c"do artigo décimo primeiro 
acresoentou-se os termos Jordao e regionais, tendo ficado a seguinte redação: "e) 
Representar ae populações indígenas de Taranacá e Jordão perante rui autoridades 
constituídas. entidades regionais, nacionais e internacionais" No artigo décimo oitavo 
substituiu-se a expressão "serão decididos" por será decidida, ficando: "Art. 18°- Em caso 
de diesoluça.o da OPITARJ, a doação doe seus bens será decidida pela Assembléia Geral". 
No artigo décimo nono substituiu-se a expressão "As eleições" por A eleição, tendo ficado 
"Art, 19°- A eleição para a Coordenação Executiva da OPITARJ será por aclamação da 
Assembléia Geral". No vigésimo artigo, substituiu-se o número "02 (dois) por 03 (três). 
ficando: "Art, 200- O mandato da Coordenação Executiva sera de 03 (três) ancs, sendo 
permitida a reeleição por uma vez. O conteúdo do vigésimo terceiro artigo foi substituído 
pela seguinte redação: "Art. 23°- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos em 
Assembléia Geral". Por fim. foi acrescido o artigo décimo quarto que passa a ter a scgumte 
redação: "Ãrt. 24º~ O presente Estatuto é reformável no todo ou em parte, desde que a 
prática mostre essa necessidade, mediante proposta estudada e aprovada por 2/3 ( dois 
terços) dos integrantes da Assembléia". Após a aprovação, por unanimidade, da 
reformulação do estatuto, passou-se a eleição da Coordenação Executiva O senhor Manue 1 
Gomes da Silva Kaxinauá dirigiu o processo eleitoral. Foi apresentado uma úmca chapa 
com 011 seguintes nomes: Coordenador Executivo: João Carlos da. Silva; Vice-coordenador: 
Francisco Sabino Kaxinauá; Secretário.Francisco das Chagas Reinaldo Pereira; Terrnurciro: 
Asais Gomes da Silva; Coordenador de educação: Valdir Ferreira Tavares; Coordenador 
de saúde: Gilberto Carlos Ferreira. Esta chapa foi aprovada por aclamação da maioria. 
Após a eleição o senhor João Carlos da Silva tomou a palavra e agradeceu a todos pela 
confiança. Nada mais tendo a tratar. a assembléia foi encerrada pelo presi dcnte tJ eu 
Luzmeide de Alencar, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo preaidcnte <la 
mesa. 

Presidem 
Maouel Gomes da Silva 

----- Secretária 
Lazineide de Alencar 
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