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ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DE TARAUACÁ 

ESTATUTO 

CAPITULOI 

Da Denominação, Duração, Sede, Foro, Abrangência e Finalidade 

Arl. 1° - A ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DE 
T ARAUACÁ a seguir denominada OPIT AR, é uma entidade sem fins 
lucrativos, apartidária, sem preconceito de cor e religião, de direito 
privado, com prazo de duração indeternúnado, com sede e foro na 
cidade de Tarauacá, Estado do Acre. 

Parágrafo Único - OPITAR abrange todas as terras indígenas do 
município de Tarauaca e Terra Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, . 
Feijó. Jdf} 

Art. 2° - São suas finalidades: - 
a - defenfer os direitos e os interesses dos povos indígenas da 

sua área de abrangência; 
b-lutar pela regularização dos territórios indígenas; 
e - implementar formas de preservação da identidade étínica e 

cultural de cada comunidade; · 
d- defender uma educação escolar indígena que respeite os 

processos próprios de aprendizagem de cada povo, sua 
língua e tradição; 

e - lutar por uma política de saúde indígena que vise a redução de 
doênças e o acesso igualitário ás ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, respeitando os 
conhecimentos tradicionais dos povos indígenas nesta área; 

f - colaborar com orgaos públicos e consultivos no estudo e 
solução dos problemas dos povos indígenas da sua área 
de abrangência; 

g - promover cursos, seminários e outras formas de debates 
sobres assuntos de interesses das comunidades 
indígenas; 
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h - lutar pela defesa do meio-ambiente; 
i - lutar pela autonomia dos povos indígenas; 
j - celebrar convênios com entidades regionais, nacionais e 

internacionais com objetivo de fortalecer as comunidades 
indígenas; 

I - buscar alianças com entidades locais regionais, nacionais e 
internacionais de caráter indígenas, que contemplem em seus 
estatutos a defesa dos direitos dos povos indígenas. 

CAPÍTULO II 

Dos membros 

Art.3° -São considerados membros da OPITAR todas as comunidades e 
organizações indígenas locais do município de Tarauacá e Terra 
Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá, Feijó. 

§ 1 o - Os membros da OPIT AR 
lideranças, agentes de saúde, 
associações locais e das mulheres. 

serão representados por todas as ~ i!/ 
professores, representantes das ltfD 

§ 2° - Os membros a que se refere o caput deste artigo terão os mesmos 
direitos de seus representantes referidos no § 1 ° do mesmo artigo, exceto 
o que dispõe a alínea "e" do artigo .5º deste Estatuto. 

§ 3º - Os membros da OPIT AR não são remunerados e também não 
respondem subsidiáriamente pois quaisquer obrigações que os 
representantes da Coordenação contraírem em nome da entidade. 

Art, 4° -Constituem deveres dos membros da OPITAR: 
a - participar das assembléias gerais, reuniões e eventos 

promovidos pela Organização: 

Art. 5° - Costituem direitos dos membros da OPIT AR: 
a - votar e ser votado para o cargo da coordenação da 

entidade; 
b- propor projetos e ações visando o seu desenvolvimento e o 

seu fortalecimento. 



CAPÍTULO III 

Da Administração 

Art. 6° - São órgãos constitutivos da OPIT AR: 
a - Assembléia Geral; 
b - Conselho Deliberativo; 
e - Coordenação Executiva .~ 

Art. 7° - Assembléia Geral é o órgão de deliberação máxima da 
entidade, reúne-se ordinariamente a cada· 3 (três) anos ou 
extraordinariamente quando convocada por 2/3 dos membros volantes, 
ou por unanimidade do Conselho Deliberativo ou por sugestão da 
Coordenação Executiva, com poderes para deliberar somente com a 
maioria de seus membros votantes. 

Art. 8 ° - São atribuições da Assembléia Geral: 
a - discutir e definir o plano de trabalho da Organização; 
b - eleger a Coordenação Executiva; 
e - Examinar e aprovar a prestação anual de contas da entidade; 
d - homologar as indicações para o Conselho Deliberativo; 
e - aprovar ou não os pedidos de exoneração dos membros da 

Coordenação Executiva, feitos pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 9° - O Conselho Deliberativo é · o órgão intermediário entre a 
Assembléia Geral e a Coordenação Executiva, tem o mesmo tempo de 
mandato da Coordenação Executiva, reúne-se semestralmente, ou 
extraordinariamente quando se fizer necessário e é formado por um 
representante de cada terra indígena da área de abrangência da 
OPITAR. 

.; 

Parágrafo Unico - Cada comunidade deve indicar sua representação 
para o Conselho Deliberativo. As indicações serão homologadas pela 
Assembléia Geral. 



Art. 10° - São atribuições do Conselho Deliberativo: 
a - avaliar e propor correções no andamento dos trabalhos da 

entidade; 
b - preencher eventuais vacâncias da Coordenação Executiva; 
e - dar parecer sobre as prestações de contas a serem 

aprovadas pela Assembléia Geral; 
d - avaliar os trabalhos dos membros da Coordenação 

Executiva e em caso de desrespeito ao presente Estatuto, 
sugerir à Assembléia)' a sua exoneração. 

Parágrafo Único - No caso de vacância de um dos cargos da 
Coordenação Executiva, um conselheiro, indicado pela maioria do 
Conselho Deliberativo assume o cargo provisoriamente até ser 
homologado pela Assembléia. 

Art. 11 ° - A Coordenação Executiva é o órgão executor da OPITAR, 
eleita em assembléia, e é composto pelos seguintes cargos: 

I - Coordenador Geral; 
II - Vice-Coordenador; 
III - Secretário; 
IV - Tesoureiro. 

Art.12º -Cabe ao Coordenador Geral: 
a - representar a OPIT AR em juízo e fora dele; 
b - assinar convênios e encaminhar projetos; 
e -· orientar o planejamento e a aplicação dos recursos 

disporúveis; 
d - avaliar com os conselheiros, as condições para a 

implantação de projetos; 
e - indicar assessoria específicas em comum acordo com os 

conselheiros; 
f - movimentar, juntamente com o Tesoureiro as contas 

bancárias da entidade; 
g - orientar e coordenar os planos de trabalho da organização; 
h - executar seus serviços em conjunto com os demais 

membros da coordenação. 

Art.13° - Cabe ao Vice-Coordenador: 
a - Substituir o titular da entidade nos casos de 

empedimentos, representando-o e executando todas as 
ações que competem ao titular. 
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Art. 14 ° - Cabe ao secretário: 
a - Estar atualizado e informar aos membros sobre todas as 

atividades da entidade; 
b - manter permanente contato com as demais organizações 

indígenas; 
e - manter atualizado as correspondências e o arquivo da 

OPITAR; 
d - redigir atas. 

Arl. 15° - Cabe ao Tesoureiro: 
a - juntamente com o Coordenador, autorizar despesas e 

movimentar contas bancárias da entidade; 
b - elaborar as prestações de contas; 
e - fiscalizar a execução financeira dos projetos em andamento; 
d - preparar o relatório financeiro a ser analisado pelo 

Conselho Deliberativo. 

CAPÍTULO IV 

Das Eleições 

Art. 16° - A Coordenação Executiva sera eleita em Assembléia Geral, __ 
para um período de 3 (três) anos permitida uma reeleição. ~ · 

Art. 17° - Os membros da Coordenação Executiva, serão eleitos em 
Assembléia Geral, em processo eleitoral único, com votação aberta, 
sendo os nomes para os respectivos cargos votados um a um, através de 
indicações feitas pela assembléia. 

CAPÍTULO V 

Do Patrimônio 

Art, 18° - O patrimôrúo da OPIT AR será constituído por doações, 
resultados financeiros de convênios e projetos, ajuda de pessoas ou 
entidades que se identifiquem com as suas finalidades. 
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CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais 

Ar]; 19° - A OPIT AR somente será extinta mediante proposta unanime 
da Coordenação Executiva e do Conselho Deliberativo, ou por 2/3 de 
seus membros votantes, aprovada por maioria absoluta, em Assembléia 
Geral. 

,i' 
Parágrafo Único - Em caso de dissolução, o seu patrimônio será 
destinado, por proposta da Assembléia, a uma ou mais entidades 
congêneres ou afins. 

Art. 20° - Este Estatuto poderá ser reformado no todo ou em partes, por 
decisão de pelq.menos 2/3 dos integrantes da Assembléia Geral. 

Art. 21 ° - Os seus casos omissos serão resolvidos pela Coordenação 
Executiva, cabendo recurso ao Conselho Deliberativo. 

I' HJ.n fi'l·:1:/.'''/'J.'ll J>:t (;(){[ 
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ATA DE FUNDAÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS DE TARAUACÁ, 
REALIZADO NO DIA 04 DE 
DEZEMBRO DE 1999. 
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Aos quatro dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, na comunidade Igarapé do Caucho, Terra Indígena Igarapé do 
Caucho, municipio de Tarauacá-AC, reuniram-se os representantes e 
lideres dos povos indigenas do município de Tarauacá e Terra Indígena 

. Kaxinawá do rio Humaitá, Feijó, com a finalidade de fundar a Organização 
dos Povos lndigenas doravante denominada OPIT AR inicialmente o 
plenário designou por aclamação Raimundo Gomes da Silva, para 
presidir e dirigir a sessão e, ~~_francisco Célia Tavares, para secretariar 
a mesa. Isto posto, o presidente declarou aberto os trabalhos, convidando 
todos os presentes para discutir sobre a importância e o objetivo da 

_ fundação da Organização. Todos os representantes expressaram a .Mü" 
importância dos povos indígenas de Tarauacá terem sua própria · 
Organizaçao, pois não se sentem representados numa Organizaçao mais 
ampla, que atinge outro município, como é o caso da Organização dos 
Povos lndigenas de Tarauacá e Jordão, denominada OPITARJ, que após 
constituida a OPITAR, irão requerer a OPITARJ que altere seus 
estatutos, retirando os povos indígenas de Tarauacá de sua área de 
abrangência. Após ampla discussão sobre os objeüvos da Organização, 
o Presidente explanou sobre a proposta de Estatuto da mesma, cujo texto 
já havia sido previamente examinado por todos os sócios, que o 
discutiram e o avaliaram minuciosamente. Logo após, o Secretário da 
mesa passou a leitura, artigo por artigo da proposta estatutária, que, ao 
final, foi aprovado por todos, integridade, sem nenhuma emenda ou 
modificaçao. Encerrada a aprovação do Estatuto, o Presidente declarou 
solenemente fundada a ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DE 
TARAUACÁ - OPITAR. Em seguida concedeu trinta minutos para os 

, presentes apresentarem os nomes dos candidatos à coordenação 
Executiva. Vários nomes foram apresentados, sendo que a assembléia 
elegeu por unanimidade as seguintes pessoas para os seguintes cargos: 
Coordenador Geral: Valdir Ferreira Kaxinawã, brasileiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade nº 232.092 SSP/AC e CIC/MF sob o nº 
216.935.442-53, residente e domiciliado na Terra Indígena Igarapé do 
Caucho. Vice-Coordenadora: Eliane Luiza Yawanawá, brasileira, 
solteira, portadora da Cédula de Identidade nº 382.561 SSP/AC e com 
CIC/MF sob o nº 495.197.662-87, residente e domiciliada nesta cidade à 
Rua João Pessoa, 77 - Cohab. 
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Secretário: José Benedito Ferreira, brasileiro, Kaxinawá, solteiro, 
portador da Cédula de Identidade nº 356.738 SSP/AC e com CIC/MF sob 
o nº 671.360.362-91, residente e domiciliado nesta cidade à Rua João de 
Paiva, 820 - Bairro Senador Pompeu. Tesoureiro: Vicente Saboia, 
brasileiro, solteiro, Kaxinawá, portador da Cédula de Identidade nº 
123.148 SSP/AC e com CIC/MF sob o nº 182.926.902-04, residente e 
domiciliado nesta cidade à Rua Manoel Lourenço, 608 - Bairro Senador 
Pompeu. Após a eleição da Coordenação Executiva, passou-se para a 
homologaçao das representações que comporão o Conselho 
Deliberativo: Raimundo Gomes da Silva, representante da Terra 
lndigena Colônia 27; Biraci Brasil, representante da Terra lndigena Rio 
Gregório; Delgilson Sérgio Saboia, representante da Terra Indígena 
Kaxinawá do Rio Humaitá e Fernando de Araújo Bonaparte, 
representante da Terra Indígena do Igarapé do Caucho. Em seguida, foi 
dada a posse aos eleitos, que agradeceram a confiança neles 
depositada, prometendo cumprir com seus deveres da melhor forma 
passivei. Não te_[dO mais nada a ser tratado, o senhor Presidente deu por 
encerrada a aSSEf1bléia, e eu Francisco Célio Tavares lavrei a presente 
ata que segue..._~~, inada por mim, pelo Presidente· da mesa e pelo 
Coordenador eleit' , . . 
~~ ··. 'j( .• 

71112,t:illtn Cc1 w íÕt!tu~ /} 
Francisco Célio Tavares 

Secretário da mera 

Váldir Ferreira 
Coordenador eleito 
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/ ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DE TARAUACA 
OPITAR 

R. JOÃO DE PAIVA, 820-CEP69.970-000 TARAUACÁ-AC FONE (068) 462-1477 

APRESENTAÇÃO 

A OPIT AR é uma organização indígena, civíl de direito privado com sede e foro no 
município de Tarauacá - Estado do Acre. Fundada em 04 de dezembro de 1999. Com o 
objetivo de defender os direitos e interesses de 317 famílias das etnias, Kaxinawá, 
Yawanawá, Katukina. Habitadas nas terras indígenas do Rio Tarauacá, Murú, Humaitá, Rio 
Gregório. Pertencente geograficamente no município de Tarauacá Estado do Acre Brasil. 

HISTÓRICO DA OPIT AR 

A OPITAR, no início de suas atividades, dedicou-se a pesquisar as situações de 
sobrevivência interesses das comunidades indígenas de sua abrangência , como também sua 
alta sustentabilidade , através do acompanhamento de viagem na entrega de equipamento 
para usufruto exclusivo na área de saúde , e levantamento das condições sócio econômico 
culturais. Expondo também as lideranças nos encontros regionais, Agente de Saúde, 
Professores, Assembléia da Coordenação, das Organizações Indígenas, Entidades 
Indígenas, Órgãos Oficiais, Municipais, Estaduais e Federais. 

JUSTIFICATIVA 

A OPITAR no desempenho de seus trabalhos e atividades visa alcançar o 
objetivo de criar formas de sustentabilidade, autonomia, e economia própria dentro das 

- comunidades evitando assim, o êxodo de índios para a cidade, em busca de melhoria de 
vida. Porém a condição de vida na cidade mostra o contrário de seus sonhos, colocando-os 
numa realidade totalmente diferente. Gerando , assim, a marginalização, prostituição e 
abandono de suas tradições, cultura e seus costumes. Com o grande apoio das comunidades, 
todas elas visam o grande avanço desse órgão. 



PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA OPITAR 

• A sustentabilidade da manutenção administrativa da OPITAR; 
• A qualificação da coordenação executiva e conselho deliberativo; 
Estrutura Fisíca. 

OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS NA COMUNIDADE: ,. 

• Auto sustentabilidade e econômia, comercialização da produção agrícola e artesenal. 
• Pequenos conflitos entre as comunidades indígenas e os posseiros ocupantes das Terras 

delimitadas causados pelos seguintes fatores; 
• Caçadores comerciais ; 
• Invasão de legumes de roçados indígenas pela criação de bovinos dos passeios 

ocupantes das terras delimitadas; 
• Demarcação de Terras indígenas; 
• Valores Culturais 
• Educação 
• Resgates das Plantas Medicinais. 

A aprovação desse projeto vão nos ajudar organizar e qualificar os trabalhos 
que OPITAR vem desempenhando nas respectivas comunidades. 

Grato pela compreensão, 

V ALDIR FERREIERA 
Coordenador Geral da OPIT AR 

/Ô 



ORÇAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO 

1- CASA ...•............................... , R$10.000,00 
1-COMPUTADOR 4.5 WINDOS 98 ..............................•........................ R$3.000,00 
COM IMPRESSORA 
!-APARELHO DE FAX.·;.·································· ...........•.......................... R$600,00 
1- APARELHO TELEFONICO ..........•................•................•............... R$150,00 

" 1-LINHA TELEFONICA .....•................................................................... R$1.300,00 
4-MESAS PI ESCRITÓRIO MADEIRA DE LEI. R$700,00 
4 ... cADEIRAS MADEIRA DE LEI ......•.........•........................................ R$280,00 
2-ARQUIVO DE FERRO ........•........•.•...•.••....•.............•..........•................. R$600,00 
1-AR CONDICIONADO R$600,00 
MATÉRIA DE CONSUMO DO ESCRITÓRIO ....•............................. R$500,00 
INCLUINDO A CONTA TELEFÔNICA 
~uz R$100,00 
AGUA ............................................................................•............................ R$50,00 

TOT AL R$17.880,00 

MANUTENÇÃO P/ COORDENAÇÃO NO PERÍODO DE- 03 ANOS 

COORDE~ADOR R$600,00 =21.600,00 
VI CE-COORDENADO R. R$450,00 = 16.200,00 
TES0UREIRO ••..........•...............................................•.............. R$250,00 =9.000,00 ,. 
SECRET AR10 .........................................•.......................•......... R$200,00 =7.200,00 

TOTAL R$54.000,00 

SOMA TOTAL R$71.880,00 


