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ESTATUTO DA CUNPIR 

(Com propostas de Alterações - grifado) 

COORDENAÇÃO DA UNIÃO DAS NAÇÕES E POVOS INDÍGENAS 
DE RONDÔNIA, NORTE (NOROESTE) DO MA TO GROSSO 

E SUL DO AMAZONAS 

CAPÍTULO! 
DENOMINAÇÃO E SEDE 

ART. 1° A Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de Rondônia, 
Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas, é uma organização filantrópica, sem fins 
lucrativos, sem vínculos partidários e religiosos, de duração indeterminada com sede e 
foro no município de PortoVelho, Rondônia, que congrega os Povos e Organizações 
Indígenas de Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas. 

CAPÍTULOil 
DOS OBJETIVOS 

ART. 2° A CUNPIR tem como objetivo: 
1- Articular, promover e coordenar a resistência unificada dos Povos 

e Organizações Indígenas de Rondônia, Norte do Mato Grosso e 
Sul do Amazonas pela conquista de seus direitos; 

II- Promover a formação e informação dos povos, organizações e 
lideranças no sentido da construção da Autonomia; 

III- Lutar pela demarcação e garantia dos territórios indígenas, de 
acordo com os interesses e necessidades desses povos; 

IV- Estimular a preservação das tradições e cultura dos povos 
indígenas; 

V- Incentivar a economia tradicional e alternativas à educação 
bilingüe, bem como as medicinas tradicionais em conjunto com 
povos e organizações indígenas; 

VI- Buscar articulações com as lideranças, comunidades e 
organizações indígenas nacionais e internacionais para o 
reconhecimento dos direitos indígenas; 

VII- Incentivar e apoiar a proteção ao meio ambiente para que garanta 
o desenvolvimento sustentável de Rondônia, Norte do Mato 
Grosso e Sul do Amazonas; 

VIII- Promover a divulgação pôr qualquer meio de comunicação 
relativos a situação dos povos indígenas de Rondônia, Norte do 
mato Grosso e Sul do Amazonas; 

IX- Promover iniciativas que assegurem o respeito da organização 
social, costumes, línguas, crenças, tradições e todas as demais 
formas de manifestações culturais dos povos indígenas der 
Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas; 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Para o cumprimento das suas finalidades culturais a CUNPIR atuará de 

forma coordenada com as organizações, lideranças e povos indígenas de Rondônia, 



Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas, evitando-se dessa forma a duplicação dos 
esforços; 

ART. 3° Na perspectiva de aprofundar a articulação entre seus membros a 
CUNPIR criará bases de atuações regionais; 

CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO 

ART. 4º A CUNPIR possui os seguintes órgãos de administração: 

I = Assembléia Geral; 
II - Conselho Geral; 
III - Coordenação Executiva; 
(IV - Coordenadores Regionais de Base.) 

ART. 5º A Assembléia Geral, Órgão Máximo de Deliberação da CUNPIR, é 
composto pôr representação de povos indígenas de Rondônia, Norte do Mato Grosso e 
Sul do Amazonas. 

ART. 6º Compete a Assembléia Geral aprovar o regimento interno para 
regulamentação desse Estatuto; 

ART. 7° Compete a Assembléia Geral dentre outras atribuições, desde que 
previamente convocada para este fim, alterar os estatutos, bem como, decidir sobre a 
composição do Conselho Geral, da Coordenação Executiva e dos Coordenadores 
Regionais de Base. 

ART. 8º A Assembléia Geral reunir-se-á em sessão ordinária a cada 1 ano, ou 
quando convocada pôr 2/3 da coordenação executiva ou pedido de pelo menos a metade 
dos membros do Conselho Geral. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

As Assembléias Ordinárias deverão ser convocadas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias e as Extraordinárias com uma antecedência de pelo menos 
3 O (trinta) dias. 

ART. 9° Não haverá limite mínimo de quórum para o início dos trabalhos da 
Assembléia Geral, mas para a validade das votações se requer a presença de pelo menos 
a metade e mais 01 (um) de seus membros, com direito ao voto. 

ART. 10º O Conselho Geral é formado pôr 01 (um) representante indígena de cada 
povo indicado pôr sua comunidade ou organização. 

ART. 11° Compete ao Conselho Geral: 
I - Participar dos encontros de avaliação da entidade; 
II - Zelar pelo cumprimento das finalidades institucionais das 

disposições estatutárias e regimentais, bem como das decisões tomadas nas Assembléias 
Gerais; 



III - Funcionar como instância de recursos das deliberações da 
Coordenação Executiva; 

IV - Autorizar a alienação, permuta ou instituição de obrigações reais, 
sobre bens imóveis da CUNPIR, antes do referendo da Assembléia Geral; 

V - Acompanhar, auxiliar e fiscalizar os trabalhos da Coordenação 
Executiva; 

(VT - Indicar substituto à Coordenação Executiva e Coordenadores 
Regionais de Base, em caso de vacância nos mesmos.) 

ART. 12° O Conselho Geral reunir-se-á em sessão ordinária a cada seis meses, e 
extraordinariamente quando convocada pôr 2/3 ( dois terços) da coordenação executiva 
ou a pedido de pelo menos a metade de seus membros. 

ART. 13º A Coordenação Executiva é composta pelas lideranças indígenas 
indicados pelas organizações e povos indígenas eleitos pela Assembléia Geral, ( em 
regime de aclamação;) 

ART.14° 

ART.15° 

A Coordenação Executiva é composta pôr: 
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 CUNPIR; 
e) - Apresentar à Assembléia Geral relatórios de atividades, balanços e 

prestações de contas da CUNPlR; 
d) - Criar setores de trabalho, selecionar e contratar funcionários e 

Assessores conforme as necessidades, bem como demiti-los, fixando 
as atribuições gerais e remunerações com referendo do Conselho 
Geral· · 

' e) - Viabilizar e executar as decisões e prazos definidos, distribuindo 
responsabilidades e avaliando os trabalhos de forma permanente, 

ART. 16º Compete ao Coordenador Geral a representação da entidade, ativa ou 
passivamente em juízo ou fora dele. 

ART. 17º Compete ao Vice Coordenar Geral substituir o Coordenador Geral na 
hipótese de vacância do cargo e em seus impedimentos. 

ART. 18º Compete ao Coordenador Geral e ao Tesoureiro movimentar 
conjuntamente as contas bancárias em nome da entidade, bem assim a celebração 
contratual em nome da CUNPIR 
ART. 19º Cabe ao Secretário: 

A - Elaborar as atas das reuniões da Coordenação Executiva e das 
Assembléias Gerais; 

B - Manter as correspondências em dia e cuidar da guarda de 
documentos; 
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ART. 20º 

ART. 21º 

Compete ao Tesoureiro e na falta deste, ao Secretário: 
a) - Assinar solidariamente com o Coordenador, cheques, recibos de 

quitação, contratos e quaisquer atos jurídicos que importem em 
responsabi !idades financeiras; 

b) - Manter atualizados os registros de débitos e créditos da CUNPIR; 
e) - Apresentar relatório anual de prestação de contas à Assembléia 

Geral; 

Compete aos Coordenadores Regionais de Base: 
a) - Articular-se com os Coordenadores Executivos, mantendo-os 

informados; 
12)_ - Representar a CUNPIR em eventos quando delegado pela 

Coordenação Executiva; 
ç} - Participar das reuniões pertinentes à questão indígena local, 

regional e nacional, quando convocado; 
Q) - Esses coordenadores representarão 5 (cinco) regiões: Humaítá - 

AM; Guajará Mirim; Ji-Paraná; Cacoal e Porto Velho, ambos eleitos 
em Assembléia Geral. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Cabe a CUNPIR garantir disponibilidade de ajuda de custo para os 

Coordenadores Executivos e para os Coordenadores Regionais de Base. 

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS E DEVERES 

ART. 21 ° Os membros da CUNPIR ao aprovarem este Estatuto acatarão as normas 
aqui consignadas, bem como gozarão dos direitos previstos no mesmo. 

§ 1 º São direitos dos membros da CUNPIR: 
a - Tomar parte, ser votado nas Assembléias Gerais, desde que se atenda 

as exigências do presente Estatuto; 
b - Representar a CUNPIR quando indicado pela Coordenação 

Executiva; 
e - Beneficiar-se dos beneficias da entidade; 
d - Obter informações sobre todas as suas atividades em prol dos Povos 

Indígenas de Rondônia, Norte do Mato Grosso e Sul do Amazonas; 

§ 2° São deveres dos membros da CUNPIR: 
a - Participar ativamente das Assembléias; 
b - Zelar pelo patrimônio da CUNPIR; 
e - Zelar pelo bom desempenho da CUNPIR; 
d - Observar este Estatuto. 

ART. 22° Os membros da CUNPIR não respondem subsidiariamente pelas 
obrigações sociais. 

DAS PENALIDADES 



.. ART. 23º Os membros da Coordenação Executiva da CUNPIR estarão sujeitos as 
penalidades de afastamento e desligamento dos quadros da CUNPIR, quando 
desrespeitarem gravemente o presente Estatuto ou praticarem atos contrários aos seus 
fins institucionais; 

§ 1º O afastamento dar-se-á pôr solicitação de 2/3 (dois terços) dos membros 
da Coordenação Executiva e pôr decisão da Assembléia pôr maioria absoluta. 

§ 2º O desligamento dos membros da Coordenação Executiva dar-se-á pôr 
decisão da Assembléia pôr maioria absoluta . 

.§.1'.: Os membros da Coordenação Executiva que abandonarem o cargo sem 
nenhuma explicação, ficarão inaptos à concorrer a novos cargos na Coordenação da 
CUNPIR. 

ART. 24º Os membros da CUNPIR serão desligados se desrespeitarem gravemente 
o presente Estatuto ou praticarem atos contrários dos seus fins institucionais 

PARÁGRAFO ÚNICO 

O desligamento dar-se-á, mediante proposta de uma ou mais 
organizações ou povo, aprovadas pela Assembléia Geral, pôr maioria absoluta dos 
presentes. 

CAPÍTULO V 
DAS ELEIÇÕES 

ART. 25º As eleições para a Coordenação Executiva serão realizadas pôr meio de 
votos declarados pôr representantes das organizações ou povos indígenas, presentes na 
Assembléia Geral. 

§ 1° Os representantes supra, serão indicados pelos povos ou organizações 
indígenas de suas respectivas regiões. 

§ 2º Para eleger os Coordenadores Executivos é necessano aprovação da 
maioria simples dos representantes oficiais presentes na Assembléia. 

ART. 26º Os Coordenadores eleitos (Executivos ou regionais de base), cumprirão 
mandato de 4 / (~ anos. 

ART. 27º A Assembléia Geral será realizada anualmente. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Em caso de vacância na Coordenação Executiva e Coordenadores 
Regionais de Base, o Conselho Geral indicará uma (1) pessoa para substituí-Ia até a 
realização de nova Assembléia. 

CAPÍTULO VI 

------------------· .. ---------------··- . ----··--··- - - -~-- - 



DO PATRIMÔNIO 

ART. 28° O patrimônio da CUNPIR é constituído pôr bens e valores obtidos pôr 
intermédio de: 

A- Contribuição dos integrantes do quadro social; 
B - Doações de bens e direitos de pessoas fisicas e jurídicas; 

C - Subvenção que, eventualmente, lhes forem destinados pelo poder 
público; 

D - Bens que a qualquer tempo venha adquirir; 
E - Na hipótese de extinção da CUNPIR, os seus bens móveis e imóveis 

serão repassados para outras Organizações Indígenas. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 29º Este Estatuto entrará em vigor a partir de sua aprovação pela Assembléia 
Geral da CUNPIR. 
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COORDENAÇÃO DA UNIÃO DAS NAÇÕES E POVOS INDÍGENAS DE 
. RONDÔNIA, NORTE DO MA TO GROSSO E SUL DO AMAZONAS 

CGC. 01.37 4.793/0001-71 
Rua Alfazema, 181 - Cohab Floresta li - CEP. 78900-000 

Porto Velho - RO 

PROPOSTA DE REGIMENTO 
INTERNO DA CUNPIR 

Este regimento interno tem o objetivo de precisar as normas inserida no Estatuto 
Social da CUNPIR, nos termos de seu funcionamento interno, organização, 
atribuições e responsabilidade tanto dos coordenadores executivos, assessoria, bem como 
da equipe de apoio, assim como definir determinadas normas relativas a sua infra-estrutura 
e material permanente. 

1-ÁTIUBUICOES DOS MEMBROS DA COOIWENACAO 
EXECUVA DA CUNPJR. 

t 
' 

,; REUNIR-SE semanalmente [ com todos os membro presente J como objetivo de 
planejar ,organizar e desenvolver as atividades, considerando os calendários e 
planejamento da'organizações membro; 

- REUNIR-SE mensalmente com todos os membros da equipe de apoio e 
assessoria, no intuito de agilizar o desenvolvimento das atividades e garantir um 
ambiente propicio de trabalho entre todos membros da equipe, exigindo relatório mensais 
de atividade. 

- REUNIR-SE com os Conselheiros fiscais da CUNPIR (2) duas vezes ao ano, 
antecedendo os encontros do conselho geral, repassando todas informações ,, 
necessana ao bom desempenho de sua funções; 

- Os documentos e posicionamentos oficiais da organização a serem 
divulgados ou encaminhado a quem de direito, deverão passar pela aprovação da 
coordenação executiva da CUNPIR.. 

- APRESENTAR os devido relatório financeiro e analítico no prazo de 1 O dez dias 
após a realizaçãode viagens ou outra atividade específico mais relevante; 

- PREPARAR e encaminhar os projetos da organização na perspectivas de 
viabilizar os objetivo preconizados no Estatuto Social da CUNPIR; 

- DEFINIR e atribuir as funções e tarefas dos membros da equipe técnica de 
apoio e da assessoria 



,. 
t 1.1-ATRIBUIÇÃO DO COORDENADOR GERAL DA CUNPIR 

- COORDENAR as atividade e distribuir responsabilidade entre os 
membros da coordenação delegando poderes quando necessário para membros do 
conselho, ou mesmo de liderança de base para a participação ou representação da 
CUNPIR junto as outras instituições e instâncias, propiciando as condições e preparação 
para tal; 

- ARTICULAR-SE, quando necessário, com entidade aliadas, assessorias ou 
consultoria especifica para garantir o bom encaminhamento dos trabalho da CUNPIR; 

- REPRESENTAR a entidade nas reuniões seminários e assembléias, etc. 
sempre que necessário; 

- O Vice-Coordenador, quando em ação, respeitará o que reza acima. 

1.2- SECRETARIA GERAL DA CUNPIR 

i;' 

- Fazer o registro no livros Atas das reuniões da Coordenação internos e externos; 
- Coordenar as atividades da equipe de trabalho, definindo critérios, prazos assim 

como verificar o horário de chegada de funcionário; 
- Zelar pelos bens patrimoniais da entidade; 
- Manter o registro das correspondências e fax encaminhados, assim como aqueles 

ainda pendentes, garantindo que as resposta, sejam encaminhados no mais breves espaços 
de tempo possível; 

· - Garantir que as correspondências pessoais sejam entregues sem seres violadas; 
':' Acompanhar o arquivos de documentos, correspondência, revistas, material 

fotográfico, etc; . 
- Coordenar as atividades de manutenção administrativas da sede da CUNPIR, 

além de responder, quando necessário, pelos reparos e extravies de materiais e 
equipamentos permanentes da CUNPIR; 

- Manter em dia a relação de bens patrimoniais da CUNPIR; 
-Efetuar as compras de materiais ou equipamentos com os recursos repassados pela 

Tesouraria, conforme orçamento aprovado pelo projeto; 
- Responder pela organização logística das Assembléias, encontros do Conselho 

Geral, eventos e reuniões que se enquadram dentro dos objetivos da organização; 
- Organizar a agenda de trabalho da CUNPIR; 
- Preparar requisições; · 

1.3 - Tesouraria da CUNPIR: 

- Atualizar planilha mensal dos gastos da organização, assim como uma previsão 
orçamentária para os (03) três meses subsequentes; 

- Orientar os gastos utilizados pela Coordenação Executiva; 
- Liberar os recursos conforme as previsões orçamentárias incluídas no projeto; 



- Acompanhar os trabalhos de auditoria; 
- Manter a relação com instituições financiadoras assumindo as correspondências 

referente a área financeira; 
- Efetuar o controle das prestações de conta dos recursos recebidos para custeios de 

viagens e atividades específicas que deverão ser fornecidas no máximo dez dias após o fim 
das atividades; 

- Assumir todas as tarefas relacionadas com a relação trabalhista dos funcionários da 
CUNPIR; 

- Efetuar Os pagamentos e outras despesas relativas ao bom funcionamento da 
organização; 

- Ter autonomia para rejeitar a prestação de conta dos Coordenadores quando estas 
não corresponderem ao orçamento. 

II - ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE DE APOIO 

2.1 - A Secretária(o) da CUNPIR terá as seguintes atribuições: 

- Atender e efetuar ligações telefônicas à serviço da CUNPIR; 
- Enviar, receber e registrar os faxes dirigidos à organização; 
- Manter em dia o endereçário da CUNPIR; 
- Repassar com a maior agilidade possível todos os recados e informações 

destinados aos membros da Coordenação ou assessorai; 
-Zelar pelo equipamento telefônico da CUNPIR; 
- Controlar as ligações interurbanas em um caderno específico; 
- Atender pesquisadores e encaminhar para as instâncias devidas e ou fornecê-los 

materiais para tal, desde que não seja documentos internos; 
. - Preparar e redigir as correspondências, ofícios e outros documentos de trabalhos 

relativos às ações da CUNPIR, salvo autorização prévia da Coordenação Executiva no trato 
de outras questões, submetendo-os a apreciação final da Coordenação Executiva; bem 
como os relatórios de encontros, assembléias, reuniões, etc. 

- Efetuar o devido registro e distribuição das· correspondências que chegam na sede 
daCUNPIR; 

- Organizar os documentos (escrito e fotográficos) em pastas e arquivá-los dentro do 
possível pôr assunto; 

- Enviar ou receber correspondências, informativos, etc. 
- Outras atribuições contidas no contrato trabalhista. 

2.2 - O Assessor Político/Administrativo terá as seguintes atribuições: 

- Contribuir com as Organizações Indígenas locais mais necessitadas, mediante 
solicitação; 

- Contribuir com a Coordenação Executiva na busca de recursos para o trabalho de 
suas instâncias; 

- Colaborar com a Coordenação Executiva na Organização dos trabalhos; 
- Apoio na elaboração do relatório analítico e financeiro da CUNPIR; 
- Apoio na elaboração de projetos ou prestação de contas das organizações 

indígenas, mediante comunicação com antecedência; 



,· . 

- Manter contatos com agências de cooperação internacional e nacional; 
- Traduzir documentos e correspondências, quando necessário; 
- Colaborar nas análises preliminares de assuntos que serão discutidos em reuniões 

internas e externas; 
- Produzir textos, informativos que possam subsidiar o movimento indígena nas 

interferências e proposições de políticas públicas; 
- Acompanhar a Coordenação Executiva em reuniões quando solicitado e 

necessário; 
- Se fazer presente em reuniões importantes (como ouvinte), quando da ausência da 

coordenação executiva, ou quando ela solicitar; 
- Ajudar na capacitação de uma pessoa, indicada pelo movimento indígena, para ser 

futuramente a assessoria da CUNPIR; 

Ili - Da Sede da CUNPIR: 

- A permanência de qualquer pessoa na sede ou alojamento, inclusive para pernoite, 
se dará com prévio consentimento da Coordenação Executiva; 

- Apenas serão autorizadas as ligações telefônicas relativas à serviço da 
organização, devendo 'as ligações interurbanas serem comunicadas à Coordenação; 

- Os telefonemas interurbanos à cobrar deverão ser feitos pelas lideranças de base, 
apenas em caso de extrema necessidade e não havendo outra alternativa para tal; 

- O uso de equipamentos de trabalhos, tais como: computador, fax, linha de internet, 
etc .... pôr outras pessoas, se dará mediante autorização da Coordenação Executiva da 
CUNPIR; 

- A casa de apoio (alojamento da Coordenação Executiva e p/ reuniões) poderá ser 
utilizada pôr lideranças indígenas, fora dos momentos de reunião, mediante autorização da 
Coordenação Executiva; 

-. O local de reuniões e o alojamento, poderá ser utilizado pôr outros movimentos 
sociais/mediante pagamento de uma taxa de manutenção estimada em R$ 2,00 ao dia pôr 
pessoa, caso não haja nenhuma atividade da CUNPlR agendada para aquele período, cuja 
responsabilidade é do Secretário(a) Geral da CUNPIR; 

IV - Do Veículo: 

- A Coordenação Executiva assume a plena responsabilidade pelo uso e manutenção 
do veículo; 

- A manutenção se fará em oficina técnica autorizada pela vendedora do veículo; 
- O uso do veículo será restrito ao desenvolvimento dos trabalhos da CUNPIR, salvo 

autorização especial da Coordenação Executiva da CUNPIR - ( emergência); 
- A Coordenação se deslocará com o veículo para ações que justifiquem tal uso, do 

contrário ficará na sede da CUNPlR; 
- Somente pessoas habilitadas poderão dirigir o veículo. 

V - Do Assessor Indígena em Capacitação: 

- Disponibilidade para estar em constante processo de aprendizado; 
- Dedicar-se a curso de computação, redação, leitura, etc. 



.. 

- Acompanhar as notícias do dia e fazer síntese das que envolvam a questão 
indígena; 

- Participar de reuniões que for julgado necessário pela Coordenação Executiva, 
etc .... 

VI - Dos Coordenadores Regionais de Base: 

- Articular-se com os Coordenadores Gerais; 
- Manter informado a coordenação de assuntos pertinentes à região; 
- Representar a CUNPIR em reuniões, encontros. assembléias, quando for delegado 

para tal, Te ... 
- Participar das reuniões do Conselho Geral, Assembléias, ou quando convocados 

pela Coordenação Executiva; 

VII - Do Conselho Gemi da CUNJ>JR: 

- Articular-se com os Coordenadores Executivos, no intuito de colaborar e tomar 
conhecimento das atividades, avanços e desafios; 

Participar das reuniões agendadas no Planejamento Estratégico, ou 
extraordinariamente marcadas pela Coordenação Executiva; 

- Cobrar desempenho dos Coordenadores, Assessoria e pessoal de apoio, no trato de 
suas atividades; 

- Fiscalizar os gastos e exigir adequação dos mesmos com as metas dos projetos 
financiados, bem como coibir desvios; 

- Solicitar afastamento de membros da coordenação executiva, assessoria e pessoal 
de apoio, em caso de negligência administrativa ou política com a entidade; 

. - Propor soluções para os problemas da entidade; 
-: Apoiar as ações dos coordenadores, criando meios de auto-sustentação dos 
•. 

mesmos. 
- Convocar Assembléias Extraordinárias ou não, reuniões, etc .... 

, .. .. 


