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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TiTULOS E DOCUMENTOS 
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Prezados Senhores: 

..•..• 

solicito o obséquio de efetuar o registro do Estatuto da Entidade NUNERIMAN.É! em anexo. 
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l ATA DA ASSEMBLÉIA DE CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO JNDJGENA 
NUNERJMANt 

Aos vi11te e oito dias do mês de Abril de hum mil novecentos e noventa e sete, às 
dezesseis horas reedzou-ee a Asscmhliia do Povo J11d{ge11a Apurinã, 11a residência 
de Lui: Carlos Alcâ11.tata de Oliveira Apurl,iã na rua !º de maio n" 141 B, 11.a 
localidade de Rlozinfto, distrito de Cacoal com a seg1datc ordem do dia, lida para 
conhecimento de todos os presentes: 1º) criação da Associação NUNERIMANt; 2°) 
aprovação do Estatuto; 3°) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal. Marcos 
Apurinã fez abertura da reunião dizendo da impottãnaa e necessidade do povo 
Apurlnã se organizar para cnar uma Associação que represente os seus 

· interesses. Em seguida ficou franquead4 a falação para todos os presentes. Ap6s 
os debates foi apresentada a minuta de Estatuto que foi lido, discutido e ap6s as 
devidas correções aprovado ~cando a versão definitiva da scg uinie forma: 

ESTATUTO DA NUNERJMANt 

ASSOCIAÇÃO DOS ÍNDIOS APURJNÃS DE RONDÔNIA 

CAPJTULOJ 
Denominação e Sede 

Art.1º A Associação dos Índios Apuri11ãs de Ronâõnia, denominada 
NUNERIMANt é uma Associação Civil, sem fins lucrativos, sem 
vínculos partidários e religiosos, de duração indeterminada com sede 
e Foro no munldplo de Cacoal, Ronãõnt«, que congrega o Povo 
Apurinã de Ronâoni«. 

CAPITULO II 
Dos Obf ctivos 

) 

Art. 2° Constituem obfetivos da Entidade: 
e 

J,.., Artic1.tlar, promover e coordenar a Organização do Povo Apurinã 
de Rondônia na conquista de seus direitos; 
11 ,., Estimular a preservação das tradições e cultura do Povo 
Apurinã de Rondônia; 
lll ,.., incenüvar e apoia, a proteção ao melo ambiente, 
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W ... Jnc:entlvar a economia tradicional e alternativa, a educação 
Biling'üe, hem como a medicinal tradicional. 

Parágrafo Único: para a consecução destes obfetivos a Entidade poderá realizar 
convêJtios e/ou atividades de colaboração com Entidades públicas ou privadas 
nadotuüs ou internacionais. 

CAPITULO 111 
Da Administração 

A NUNERIMANt possui os seguintes órgãos de administração: 

l ,.. Assembléia Geral; 
11 -Conselho Fiscal 
111,., Coordenação Executiva. 
A Assembléia Geral, Órgão Máximo de Deliberação da 
NUNERIMANl, é composta pelo povo Apurinã que habita a Terra 
Jnd(gcn.a Roosevelt; 
Compete a Assemhléia Geral dentre outras atrlfnlições, desde que 
prevlamente convocada para este fim, alterar os estatutos, hem 
como, decidir sobre a composição da Coordenação Executiva.e do 
Conselfro Fiscal; 

A Assembléia Geral reunlr-se ... á em sessão ordinária a cada J a1101 ou 
quando convocada por 2/3 da coordenação executiva; 

Parágrafo Único: As Assembléias Ordinárias e extraordinárias deverão 
convocadas com antecedência minlm« de 7 (sete) dias; 

Não haverá limite minisno de quorum para o inid» dos trabalfios da 
Assemliléia Geral, mas para a validade das votações se requer a 
presença de pelo menos a metade mais OI (um) de seus membros, 
com direito ao voto. 

Art. 3° 

Art. 4º 

Art. 5º 

Art. 7° 

Art. 8° 

Art. 9º 

o Conselho fiscal é constituído de 3 (três) membros efetivos. 

Compete ao Conselho Fiscal: 
l ,.. Fiscalizar trimestralmente as contas da Entidade; 
11 ,.. Acompanhar e fiscalizar os trabalhos da Coordenação 

fx.ccutii1a. 
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Art. 10º 

Art. IIº 

Art. 12° 

Art. 13° 

Art.14º 

Art.15º 

Art. 16º 

li . 

III,. Dar parecer sobre lialanço a11ual da Entidade; 

A Coorde11ação Executiva é composta por: 
a) Coordenador Geral; 
b) Vice..Coordenador Geral; 
e) Secretário; 
d) Tesoureiro. 
Compete à Coordenação Executiva: 

a) Convocar e instalar as Assembléias Gerais; 
b) Administrar o patrimônio e gerir os recursos da NUNERJMANt; 
e) Apresentar à .Assembléia Geral relat6rios de atividades, líalanços e 

prestações de contas da NUNERIMAN.t; 
d) Criar setores de trabalho, selecionar e contratar fmiciomiríos e 

assessores conforme as necessidades, bem. como demlti.-los, fixando 
as atribuições gerais e remuneraçõez com referendo da Assemliléia 
Geral; 

e) Viafüli:zar e executar as decisões da .Assembléia Geral, elaborando 
pla11os anuais, com metas e prazos definidos, responsabilidades e 
avalia11do O$ trabalho$ de forma permanente. 

Compete ao Coordenador Geral a representação da Entidade, ativa 
ou passivame1itc cm f u(zo ou fora dele. 

Compete ao Vice Coordena(l.or Geral substituir o Coordenador Geral 
11a hipótese de vacância do cargo e em seus impedimentos. 

Compete ao Coordenador Geral e ao Tesoureiro movimentar .L"'-1 
conf witamentc as contas bancárias em nome da Entidade hem como c::t!? 
a celebração contratual em nome da NUNERJMANÍ?.. ,~ ~ ;J 

( .. 0~ 
Cahe ao Secretário: 111..:j •.. ·i 
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a) Elaborar as atas da reuniões da Coordenação Executiva e das 
Asscmhléla.s Gerais; 

b) Manter a correspondência em dia e cuidar da guarda de 
documentos; 

Compete ao Tesoureiro e na falta deste, ao Secretário: 

.. 



/ 
/ 

Art. J'? 

a) Assinar solidariamente com o Coordenador, cheques, recibos de 
quitação, contratos e quaisquer atos furídicos que importem em ,. 
responsabilidades financeiras; 

b) Ma11tcr atualizados os registros de déMtos e créditos d« Entidade; 
e) Apresentar relatório anual de prestação de contas à Assembléia 

Geral; 
CAPJTULOJV 

Dos Direitos e Deveres 

São direitos dos s6cios: 

a) Tomar parte e ser votado nas AsscmJjfélas Gerais; 
b] Representar a Entidade quando indicado pela coordeuação 

executiva; 

Art. 1 lf' ·.. São deveres dos s6cios da NUNERJMAN/1: 

Art.19º 

' 
Art. 20° 

§ 1º 

a) Participar ativamente da Asscmhléias; 
b) Zelar pelo patrimônio da NUNERJMANÊ; 
e) Zelar pelo bom desempenho da NUNERJMANÊ; 
d) Observar este Estatuto; 

Os membros da NUNERJMANÊ não respondem pelas 
obrigações sociais da Entidade; 

DAS PENALIDADES 

Os membros da Coordenação Executiva da NUNERlMAN/1 estarão 
sufcitos as penalidades de aiastamento e desligamento dos quadros 
da NUNERIMANÊ, quando desrespeitarem qravemente o presente ,...: 
Estatuto ou praticarem atos contrários aos seus fins institucionais. O 

O afast,uncnto dar~e..J por soUcitaçiio de 2/3 ( dois terços) dos ~j 
membros da Coordenação Ex.ecutiva e por decisão da Assembléia por 
maioria absoluta. 
O desligamento dos membros da Coordenação Executiva ãar-se-â por 
decisão da Assembléia por maioria absoluta. 

.. 
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CAPJTULOV 

Das Eleições 

Art. 21º Os Coordenadores e Conselho Fiscal eleitos cumprirão 
mandato de 2 anos. 
No caso de liqt.ddação da Entidade seu patrimônio reverterá 
para En,tidadc congênere no Estado de Rondônia; 

Art. 22" 

Art. 23º Não serão remunerados os carço« da coordenadoria e conscllio 
fiscal; 

Art. 24º Assembléia Geral Ordinária será realizada anualmente. 
e 

Art. 25º Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela Coordenadoria 
Executiva. 

CAPJTULOVl 

' f t Em seguida foi discutido a Diretoria da Entidade. Luts Carlos Apr.trinii _J!f1 
apresentou a proposta de eleição em duas etapas: lª para eleger o Coordenador 2 
Geral e Vice..Coordenador Geral e na 2" etapa para eleger Secretário e U e~ 
Tesoureiro. Na primeira votação foram eleitos: Antônio Marcos Alcântara de ~; ,r:~ o -- Oliveira Apurinã como Coordenador Geral e Coméllo dos Santos Apurlnii como fÍJ ~· â 
vtce-coorãenaãor Geral. E na segwida votação foram eleitos para secretário ~ ~ â 
Paulo Sérgio Gonçalves da Silva Apuri12ã e Tespureiro Sara Alcâ1itara de : 
Oliveira Apurinã. Houve consenso para os nomes que iriam ocupar os cargos 110 Õ 
Conselho Fiscal, foram eleitos: Adaildo Gonçalves da Silva Apurinã, RlcardQr."- 
Alcântara de Oliveira. Apurlníi e Gerson Lima da Silva Apuriníi. Luís Carlo~;{:..Sâ=l 
Apurlnã citou a necessidade da Assentbléia discutir o proieto PAJC'S (icandA1.:.-~J 
aprovado o seguinte: poço revestido de manilha, firico para transporte, casa de 
farinha completa, peladeira de arroz completa, consórcio de frut{feras, 02 
carroças e 04 animais de tra/Jalfzo, escola e posto de saúde, ferramentas para 
agricultura, barracão para dep6sito, trilnadeira, moto eerra, 04 bombas postais. 
Nada mais havendo a tratar o Sr. Marcos Apurinã colocou a palavra à disposição 
dos presentes. Como ninguém se manifestou suspendeu a sessão pelo tempo 

Este estatuto entrará em vigor a partir de sua. aprovação pela 
Assembléia Geral da NUNERJMANÊ. 
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.,,, r ~.:. .• -, ·, ,.·~--·&•- .. ~-- •. ~. 

/ 

/ 

- :=-~~ ... ~ .,. . 
~ ~I ;t~!f f.,,~• ,1:~~~'íi:iit:;~!:r,::;~ .. v, _, •I 

necessário à leitura da presente ata a qual ap6s co1iclu{da foi colocà:~m 
votação sendo «provaã« por uiianimidade. A Assem{Jléla foi dada por encerrada 
sendo a ata assinada por todos. e ~· 
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RELAÇÃO DOS SÓCIOS FUNDADORES DA NUNERIMANÊ 

NOME 
Antônio Marcos Alcântara de Olbeira Apurinã 
Luiz Carlos Alcântara de Oliveira Apurinã 
Cornélia dos Santos .Apurinã 
Sara Alcântara de Oliveira .Apurinã 
Gersom Lima. da Silva Apurinã 
Adaiido Gonçalves da Si1va Apurlnã 
José Pequeno da Sil1'a Apurinã 
Edlmílton Lima da Silva Apurlníi 
Rutllene Gonçalves da Sflva Cinta Larga Apurlnã 
Ricardo Gonçalves da Silva Apurinã 
Cassllene Gonfalves dos Sa11tos .Apurlnã 
Cleonice Teixeíra Apurinii 
Marisa Gonçalves dos Santos Apu.rinã 
cassüãa Lima da Silva Apurinã 
Políana. Galdino Apurinã 
Sandra Uma d.a SL1~a Apurlnã 
Rosimar Martins Costa de Oliveira Apurlnã 
Aldnda. Gonfafoes da Silva Apurinã 
Eunice f:ima da Silva Apuri.nã 
Paulo Sérgio Gonfa1ves da Silva Apurlníi 
Edílson Uma da Si1va Ap!frlnã 

NACIONALIDADE 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileira 
Brt1síleira 
Brasileira 
Braslleira 
Brasiteira 
Brasileira 
Braslleira 
Braslleira 
Brasileira 
Brasileira 
Brasileíra 
Brasíleira 

ESTADO CWIL 
casaâo 
casado 
casaãa 
<asada. 
solteiro 
casado 
casado 
so!teiro 
casada 
solteiro 
solteira 
casada. 
casada 
solteira 
casada 
solteíra 
casada. 
casada. 
casada. 
solteiro 
solteiro 
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PROFISSÃO 
t19rlcultor 
agricultor 
func. p(thlic.o! Aux. Se11'. Gerais 
do lar 
agricultor 
agricultor 

- agricultor 
agricultor 
do lar 
estudante 
estudante 
do 1ar 
fum:. púhlica / Aux, Sen<. Gerais 
estudante · 
do lar 
estudante 
professora 
do Iar 
do lar 
agricultor 
agri.atltor 

'í 
·,l 

Cawal (RO ), 12 de maio de 1997. ' 
! 

! 
!'. 



I 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da NUNERIMANÊ 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 1998, às nove horas, reuniu-se 
em Assembléia Geral a Associação Nunerimanê à Avenida Clodoaldo Nunes 
de Almeida, 1938, no Distrito de Riozinho - Cacoal, com a seguinte ordem 
do dia: - Discussão do projeto PAIC e alteração do Estatuto. O 
Coordenador, Antônio Marcos Apurinã, deu início à Assembléia Geral 
Extraordinária agradecendo a presença dos associados presentes e das 
lideranças Suruí e Ctnta-Larga. Explicou que o projeto encaminhado ao 
regional do PLANAFLORO em Pimenta Bueno .deve sofrer reformulação para 
ser encaminhado novamente. Ficou decidido que deverá ser retirado do 
projeto a engenhoca de cana, pois ainda não foi possível fazer o plantio. A 
seguir Marcos Apurinã colocou a palavra livre aos presentes e pediu para 
Almir Naraiamogá Suruí falar da sua experiência em associações. Afirmou 
que todos devem ter maior entendimento do projeto para que não surjam 
problemas na sua execução. Como o grupo é pequeno, isto se torna mais 
fácil, o que não acontece com um grupo grande como os suruís e cinta 
largas que têm uma população de mais de 700 índios cada um. Nacoça Pio 
falou também pedindo que todos ·colaborem com o coordenador, Marcos 
Apurinã, pois a Associação deve ter· participação de todos, não deixando 
toda a responsabilidade com a diretoria. Marcos falou que tem havido 
reclamações sobre a atuação dele e que qualquer associado poderia ocupar 
o seu lugar se dispondo a arcar com a responsabilidade do cargo. Se os 
associados querem que ele continue, deve haver a colaboração de todos. 
Todos concordaram em dar maior apoio à diretoria e ao coordenador, para 
que a Nunerimanê possa cumprir com seus objetivos. Carlos Leonardo 
Pereira da Silva explicou a situação do projeto e as metas previstas 
deixando depois a palavra livre para perguntas que foram respondidas. A 
seguir Marcos Apurinã falou da necessidade de alterar o estatuto no artigo 
19, que determina: "Os membros da Nunerimanê não respondem pelas 
obrigações sociais da entidede." Foi sugerida e aprovada a seguinte 
redação: "Os sócios da Nunerimanê não respondem nem 
subsidiariamente pelas obrigações sociais da entidade, exceto 
quando aprovadas em Assembléia Geral." Nada mais havendo a tratar, 
o coordenador deu a Assembléia por encerrada agradecen.,.~ a todos pela 
presença e solicitando que os presentes esperassem a tra~c;J5ição da ata no 
livro para assinatura. · ~- ";, ,t.:· ~() 
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