ATA DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO POVO ARARA DO
IGARAPÉ HUMAITÁ
'

Aos dezessete dias do mês de abril de mil novecentos e noventa e oito, às nove
horas da manhã na escola Arara colocação Foz do Nilo, Terra indígena Arara do Igarapé
Humaita, município de Porto Walter-AC, reuniram-se os moradores da referida Terra
Indígena para discutirem a respeito da fundação da Associação do povo Arara do Igarapé
Humaita. Inicialmente o plenário designou por aclamação o senhor Francisco Dantas
Varela para presidir e dirigir a sessão e eu, José Nogueira da Cruz, para secretariar a
mesma. Isto posto, o senhor Francisco Dantas varela, declarou aberto os trabalhos,
colocando a seguir em discussão a necessidade da fundação da referida Associação. Todos
concordaram em fundá-la, objetivo de melhorar o sistema organizativos dos Arara. A
seguir o presidente colocou em votação o texto do estatuto da Associação dos Arara do
Igarapé Humaita, já conhecido e previamente examinado por todos os presentes. O
secretario da mesa passou a leitura, artigo por artigo, do mencionado estatuto o qual foi
aprovado em sua integridade, sem nenhuma emenda ou modificação. Encerrada a leitura e
aprovação do estatuto o senhor Francisco Dantas Varela, declarou solenemente fundada a
ASSOCIAÇÃO DO POVO ARARA DO IGARAPÉ HUMAITA. Logo após,
concedeu trinta minuto de pausa para os presente apresentarem à mesa o nome de
candidatos à Diretoria, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. Até o final do
prazo de inscrição, vários nomes foram apresentados para concorrerem aos cargos. A
Assembléia elegeu por unanimidade as seguintes pessoas para os cargos da diretoria:

Nascimento Jorge Varela Lima - Presidente; José de Jesus Lima Cazuza - vice
presidente; Francisca Oliveira Lima - Secretaria ; Francisco Cazuza da Silva - 2ºsecretario; Edilson Pereira - Tesoureiro; Osmarino Cazuza Arara - 2º- Tesoureiro.
Para o Conselho deliberativo foram eleitas, por unanimidade as seguintes pessoas: José
Maria Pereira, Josué Pereira, Antônio José Pereira, Francisco Albino Oliveira e
José Maria Sabino da Silva. Para suplente foi eleito o senhor Antônio Pereira Lima.
Para compor o Conselho Fiscal foram eleitas por unanimidade, os nomes a seguir:

Raimundo Lima de Souza, Delmiro da Silva, Manuel de Jesus Lima de Souza e para
suplente José Francisco Pereira. Após a eleição, foi dada à palavra a diretoria e aos
Conselheiros eleitos, ficando em aberto o uso da palavra. Em seguida foram feitas as
escolhas dos dias de reuniões da Diretoria que ficou marcada para o ultimo sábado de
cada mês. Foi feita a proposta da taxa de contribuição de cada sócio, sendo aprovada a
quantia de R$ 1,00 (um real), por mês por familia, para as despesas diversas da
Associação. Não tendo mais nada a ser tratado o senhor presidente deu por encerradas a
sessão, da qual eu José Nogueira da Cruz, lavrei a presente Ata que vai por mim
assinada.

Porto Walter - AC, t 7 de abril de 1998.
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO
DO PRESIDENTE E DO PRIMEIRA TESOUREmo DA ASSOCIAÇÃO DO
POVO ARARA DO IGARAPÉ HUMAITA.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil , às 09 : 00 hs ( nove ) horas da manhã
na Escola Arara no Rio Cruzeiro do Vale, município de Porto Walter, Estado do Acre,
realizou - se em primeira convocação a Assembléia geral extraordinária. para substituição
dos cargos de Presidente Sr. Nascimento Jorge Varela Lima e o primeiro tesoureiro;
Edilson Pereira, sendo que o Presidente foi substituído pelo seu vice por desistência a
motivos alheios a sua vontade e a segunda@ 'desistência a motivos alheios a sua
vontade, cujo edital de convocação foi amplamente divulgado e a qual comparecerem os
associados em pleno gozo de seus direitos sociais. Após a leitura do edital de convocação
em que todos os presentes tomaram conhecimentos do que se tratava na ordem do dia,
procedeu - se os trabalhos de votação, onde foram apresentado dois nomes sendo eles:
Manoel de Jesus Lima de Souza, que ocupava o cargo de vice Presidente, e Osmarino
Cazuza Arara, que ocupava o cargo de Segundo Tesoureiro. Não havendo nenhuma
impugnação sobre os nomes apresentados os mesmos foram eleitos por unanimidade de
votos, ficando a nova Diretoria da Associação do Povo Arara do Igarapé Humaita assim
constituída: Presidente: Manoel de Jesus Lima de Souza; Vice-Presidente: José de
Jesus Lima Cazuza; Secretaria Geral: Francisca Oliveira de Lima; Segundo
Secretario: Francisco Cazuza da Silva; Tesoureiro: Osmarino Cazuza Arara; Todos
esses cargos da Diretoria e mais os seguintes para o preenchimento do Conselho
Deliberativo: José Maria Pereira, Josué Pereira, Antônio José Pereira, Albani
Oliveira· de Souza, José Maria Sabino da Silva, e para/suplente o senhor Antônio
Pereira Lima. e os seguintes nomes para o Conselho Fiscal: Raimundo Lima de
Souza, Delmiro da Silva e José Francisco Pereira. Cujo os mandatos passam a ser,
contados a partir desta data, devendo ;terminar em vinte e nove de janeiro de dois mil e
dois, apresentando suas saudações aos componentes da administração nova empossada,
falou o Sr. José Nogueira da Cruz, secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Cruzeiro do Sul -AC e por último em nome dos empossados o Sr. Manoel de Jesus
Lima de Souz.a. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente eleito
declarou encerrada a solenidade às 3:00 horas. Para constar lavrei a presente Ata que vai
por mim assinada.
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FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA
Secretária Geral
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