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ATA DA 'IERCEIRA ASSEMBLÉIA DA UNIÃO DAS -:/- ... ~· · 
NAÇÕES INDÍGENAS DO ACRE E SUL DO . --~ . ,,~/·, 
AMAZONAS . · ·---· 

Dos dias vinte a vinte e quatro de janeiro de hum mil 
novecentos e noventa. e sete, na aldeia Morada Nova, do povo Schanensná, município de 
Feij6, Estado do Aere, ocorreu a terceira Aesemb1t· .1 Oeral Ordinária da União das Nações 
Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, onde estiv .,.>fBlll reunidas as lideranças indígenas, 
agtàa de sadde, profeBBores, representantes do Movimento de EstudanteB e do Movimento 
de Mulheres, coordenadores des organi2.ações indígenas locais e representantes da COIAB 
e da CAPOIB com a finalidade de tratar doe seguintes usuntos: 1) Política indigenista 
Decreto l.77S/96, Estatuto do índio, Convenção 169, Construção da BR 364, órgão 
indigenista; 2) Apresentação das atividades da União das Nações Indígenas do Acre e sul do 
Amamnas mrav~s dos trabalhos de autodemarceçlo, de saúde, de articulação e de educação; 
3) Prestação de comas; 4) Avaliação e debm pelas lideranças e Organizações IndfgeDBB; 5) 
Polftica particMri8> perfil do partido e do candidato e indicação do candidato; 6) 
Participação da mulhm,s no movim~nto indígena; 7) Participação dos estudantes no 
movimento indígena; 8) Conjuntura do movimento indígena; 9) Alternativas econômicas; 10) 
Planejamento das atividades para os próximos três anos; 11) Reformulação do Estatuto da 
União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas; 12) Eleição da Coordenação 
Executiva e indicação dos novos conselheiros; 13) Documento final; 14) Avaliação; 15) 
F.ncemunento. A Assembléia foi instalada solenemente na manhã. do dia vinte pelo 
coordenador da entidade, Manuel Gomes da Silva, seguida com a apresentação de todos os 
participantes. Logo após, a coordenação dos trabalhos foi feita por Sebastião Alves 
Rodrigues Manehinery, revezada com Francisco Gonçalves, Fernando Rosa e Carlos 
Brandão. A secretaria foi feita por Nedina Luiza Alves Y auanawa. Em relação ao primeiro 
ítem da pauta, que foi exposto pelo advogado Lu' '3 Marques, a Assembléia solicitou à 
coordenação da UNI que elaborasse em conjunto cnm entidades de apoio um programa de 
apoio e proteção às comunidades indígenas que serJo atingidas com o asfaltamento da BR 
364 e o propusesse para o governo do Estado; qu~ a coordenação também acompanhasse 
mais de perto a proposta de reformulação da FUNAI a fim de que os povos indígenas não 
sejam esquecidos pelo órgão indigenista Também solicitou à coordenação da organização 
que manifestasse publicamente sua estranheza em relação à nomeação do senhor Ronaldo 
Lima de Oliveira para o cargo principal da recém criada Diretoria Executiva de Políticas 
Setoriais. considerando que sua atuação como administrador da ADR RBR não foi boa para 
os povos indígenas desta região. Em relação ao segundo {tem, o trabalho de autodemarcação 
da Terra Indigena do Médio JW11á, feita pelos Madijá, foi muito elogiado pelas demais 
lideranças e esta metodologia foi desejada por muitos líderes que ainda não têm suas terras 
demarcadas. AB atividades de saúde. articulação e educação também foram amplamente 
discutidas e a proposta é que esses trabalhos sejam cada. vez mais aprofundados e que se 
estabeleça maior comunicação entre a coordenação da. UNI, lideranças e organizações 
indígenas locais. No terceiro item, o senhor Elias de Lima, técnico em contabilidade, 
fimcionário da UNI, fez a prestação de contas da entidade do período de abril de 1994 a 
dezembro de 1996, sendo aprovada por unanimidade pela Assembléia No Item cinco, a 
Assembléia definiu o nome de Antônio Ferreira da Silva para concorrer a deputado estadual, 
nas próximas eleições. Também definiu que o candidato deveria concorrer por um dos 
partidos de esquerda existentes no Estado. Em ri lação à proposta das mulheres em 
participarem ativamente no movimento indígena, a Assembléia apoiou integralmente a idéia 
e ficou definido que as mulheres formariam tuna comissão para começar a agilizar as suas 
ações. Os estudantes também manifestaram sua vontade de ter apoio da UNI. Diferentemente 
das mulheres, os estudantes relataram que já criaram uma organização própria, no entanto, 
esta ainda está na fase embrionária. Os participantes manifestaram a preocupação em 
relação ao futuro desse movimento e ficaram preocupados com a possibilidade desta 
organização facilitar a vinda de muitos jovens índios para cidade a fim de estudar. Os itens 
oitavo e nono também foram amplamente discutidos. Houveram relatos de experiências com 
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o couro vegetal, plantação de urucmn e produção de artesanato. Logo após, a coordenação 
da UNI apresentou a sua proposta de planejamento para o próximo triênio, onde está , , 
contemplada a questão da alternativa econômica. Depois de alguns esclarecimentos, o \ 
planejamento foi intesralmente aprovado. Em seguf da começou o processo de reformulação 
do Estatuto da UNI. Inicialmente foi feita a averiguLção do quorum e constatou-se a presença 
de 84 ( oitenta e quatro) lideranças . Logo após, o coordenador da organização explanou 
sobre a necessidade de algumas refonmtlações do Estatuto. F.xplicou que as principais 
modific39ões destinam-se a a.dapt&9ão do Estatuto à nova realidade da entidade; que a UNI 
já elbi de fato adaptada a eHas modificações. Em seguida a coordenação colocou as 
propostas em discussão e após o debate, procedeu-se a votação sobre as seguintes propostas 
de alteração: No artigo segundo, alfnea ''h" substituir a expressão "lutar em defesa da 
floresta amaz6nica; e", por -lutar em defesa do meio-ambieote.(alteração sublinhada). No 
artigo décimo, aHnea "e" substituir o termo "anual" por trienal., ficando a seguinte redação: 
"examinar a prestação tritmal de contas da entidade". No artigo décimo primeiro a nova 
propolta de redação 6 a seguinte: "O Conselho Deliberativo 6 o órgão intennediério entre a 
AssembllSia Oenal e a Coordenaçlo Executiva, reúne-se anualmente ou extraordinariamente 
por convocaçlo ooAoime da Coordenação Executiva ou por proposta de maioria absoluta dos 
1eua membro, , e é formado por liderançu regionais eeçolbidas wn por região entre os 
membros das regiões a serem definidas na Assembléia Geral" (alteração sublinhada). No 
artigo décimo segundo, alfnea "a" a proposta de redação e' a seguinte: "Avaliar e propor 
correções ao andamento dos trabalhos da entidade anuelmente".(alteração sublinhada). A 
proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi eleito Sebastião 
Alves Rodrigues Manchinecy para presidir o processo de eleição da Coordenação Executiva 
da UNI O presidente abriu os debates para a inscrição de chapas ou pessoas interessadas a 
concorrerem aos cargos da Coordenação Executi;1a A plenária manifestou-se favorável à 
escolha por aclamação individual aos respectivos, cargos, sendo que o candidato que havia 
perdido para um cargo poderia candidatar-se novamente a outros cargos. Verificou-se que 
de acordo com o Estatuto, artigo 9° e/e artigo 10, "b", somente as lideranças de comunidades 
podiam votar. O presidente verificou novamente o quorum, tendo 84 lideranças presentes. 
Logo após, o presidente iniciou o processo individual de eleição. Para o cargo de 
Coordenador Geral as lideranças indicaram e votaram nos seguintes nomes: Francisco 
Avelino Batista,49 votos; Carlos Francisco Brandão.f l votos; Francisco da Chagas 
Reinaldo Pereira, 02 votos; Júlio Barbosa, O voto; Fernando Katuquina, O voto; Abstenções: 
02. Francisco Avelino Batista foi eleito, portanto, com 49 votos. Em seguida o presidente 
encaminhou a votação para o cargo de vice-coordenador. As lideranças indicaram e votaram 
nos seguintes nomes: Carlos Francisco Brandão, 69 votos; Júlio Barbosa, 06 votos: 
Abstenções: 09. Carlos Francisco Brandão foi eleito para vice-coordenador com 69 votos. 
Em seguida, o presidente encaminhou a eleição para o cargo de secretário. As lideranças 
indicaram e votaram nos seguintes nomes: Fernando Katuquina, 06 votos; Manuel Gomes da 
Silva, 45 votos; José Urias, 12 votos; Abstenções: 21. Portanto, Manuel Gomes da Silva foi 
eleito a secretário, com 45 votos. A seguir, passou-se para a eleição do cargo de tesoureiro. 
As lideranças indicaram e votaram nos seguintes nomes: Júlio Barbosa, 08 votos; Francisco 
das Chagas Reinaldo Pereira, 27 votos; Zezinho Kaxarari, 27 votos; Aldaíso, 05 votos; 
Abstenções: 17. Como houve empate entre os nomes Francisco da Chagas Reinaldo e 
Zezinho Kaxarari, procedeu-se nova votação, cone orrendo agora somente estes dois nomes. 
Na nova votação Francisco das Chagas Reinaldo Pereira obteve 34 votos e Zezinho Kaxarari 
obteve 26 votos. Abstenções: 24. Francisco das Chagas Reinaldo Pereira foi eleito para o 
cargo de tesoureiro, com 34 votos. Terminado o processo de votação, por desejo da 
plenária, a nova Coordenação Executiva foi imediatamente empossada, tendo seus membros 
tomado a palavra para agradecer pelo voto de confiança e prometer todo empenho possível 
para o crescimento do movimento indígena Logo após, as lideranças de cada região 
indicaram o seu conselheiro para compor o Conselho Deliberativo da entidade. Foram 
indicados os seguintes nomes: região de Feijó- Eloi Nunes Pen-eira; Cruzeiro do Sul 
Fernando Rosa; Sena Madureira- Sebastião Manchineri; Pauini- Rondon Apurinã; Boca do 
Acre-Antônio Araújo; Extrema-Zezinho Kaxarari; Eirunepé-Dsomo Kulina; Jordão-Antoniel 
Barbosa Kaxinaua As regiões de Tarauacá, Santa Rosa, Assis ,Brasil e Envira indicarão 
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seus conselheiros posterionnente. Por fim para et, cerrar a Assembléia foi feita a avaliação, S°I 
onde a plenária considerou o encontro muito positivo, o local foi apropriado, houve boa .,'l :, · 
participação de todos os presentes e esta Assembléia mostrou que o movimento indígena · ... ·., ,'):.._. 
nesta região cresce gradativamente. Para finalizar foi feito um ato público no local do 
assassinato de Raimtu1do Silvino, ocorrido em julho passado, protestando contra a violência 
policial e contra amorosidade da justiça no julgamento dos acusados. Neste sentido, foi feita 
uma nota de repúdio público e encaminhado às autoridades comp~tentes. Nada mais tendo a 
tratar, a Assembléia foi encerrada pelo presidente e eu Nedinâ Luiz.a Alves Yauanawa 
lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo presidente e ·)>ela Coordenação 

:ecutiva eleita. .... 

Secretário 
Manoel Gomes da Silva 

l'l:~~ ..,r/! 

Em Tempo: Formn eleitas as seguintes pessoas para a Coordenação Executiva da UNI: 
coordenador geral - Francisco Avelino Batista, brasileiro, solteiro. RG 0167015. CPF 
217.317.302-25, residente naAldeia São Francisco, ÁguaPreta!Inari, município de Pauini - 
AM; vice coordenador - Carlos Francisco Brandão, brasileiro, casado, agente de saúde, RG 
0183170, CPF 339. 703.272-53, residente na Aldeia Morada Nova, município de Feijó - AC; 
secretário - Manoel Gomes da Silva. brasileiro, casado, professor. RG 0134138. CPF 
233.416.962·53, residente na Aldeia Colônia 27, município de Taracacá- AC; e tesoureiro - 
Francisco das Chagas Reinaldo Pereira, brasileiro, casado. professor, RG 0143498, CPF 
180.944.652-04, residente na Aldeia Igarapé do Cancho, município de Tarauacá - AC. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO DO EST AT?TO DA UNIÃO DA~ NAÇÕ~~ ::~ ~gº /.l 11 

INDÍGENAS DO ACRE E SUL DO AMAZONAS · · ;: l 
', ,·. .\"°"/ 
'\ . ..,, 

·· .. ' '.·.11.-.:,es . ~~)}, 
' .•.. ~,, CAPÍTULO I 

Da Denominação, Sede, Foro, Finalidade e Duração 

:S.: 

Art. lº- A UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO ESTADO DO ACRE E 
SUL DO AMAZONAS, a seguir denominada UNI, é uma entidade 
sem fins lucrativos, epartidária, sem preconceito de cor ou religião, de 
direito privado, com sede e foro na cidade de Rio Branco, Estado do 
At;re. 

Art. T- São suas finalidades: 
a) defender os direitos dos povos indígenas que habitam no Estado do 

Acre e Sul do Amazonas; 
b) lutar pela demarcação dos territórios das áreas indígenas conforme a 

ocupação tradicional de cada nação indígena; 
e) implementar formas de preservação da identidade étnica e cultural de 

cada comunidade indígena; 
d) implantar programas de melhoramento das condições de saúde das 

comunidades; 
e) implantar programas de educação bilingue dando destaque para a 

língua e cultura maternas; 
f) elaborar e reunir documentação relacionada à história e cultura dos 

povos indígenas; 
g) promover cursos, seminários e outras formas de debates sobre 

assuntos de interesses das comunidades indígenas; 
h) lutar em defesa do meio-ambiente; 
i) lutar pela autonomia dos povos indígenas. 

Art.3°- A critério de sua direção, a UNI poderá firmar convênios, intercâmbios. 
promover iniciativas conjuntas com organizações públicas ou privadas, 
brasileiras ou estrangeiras. Da mesma forma poderá se filiar ou integrar 
quadro de participantes de organizações mi entidades afins, brasileiras 
ou estrangeiras. 

Art. 4º- A UNI terá tempo de duração indeterminado e deve a sua existência 
exclusivamente à vontade de seus membros. 

CAPÍTULO II 

Dos Membros 
- .'· ~- '~t~'. 
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Art. 5º - São considerados membros da UNI todas as comunidades e~~ O /J 
ções indígenas do Estado do Acre e Sul do Amazonas. \'~." ,;,;. .. ,4"'))1 

\ ,.,. ~"')\<:/.;t 
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§ 1 º - Os membros da UNI não são remunerados e também não respondem 
subsidiariam.ente por quaisquer obrigações que os representantes da 
coordenação contrairem em nome da entidade. 

. ,• ;-: ~ 
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Art. 6°- Constituem deveres dos membros da UNI: 
a) participar das Assembléias Gerais, reuniões e eventos promovidos 

pela entidade; 
b) colaborar com o desenvolvimento da entidade; 
e) executar as tarefas e ocupar cargos para os quais tenham sido 

escolhidos ou eleitos pelas Assembléias; 

Art. 7°- Constituem direitos dos membros da UNI: 
a) votar e ser votado para o cargo de coordenação da entidade: 
b) propor, através da coordenação da entidade, projetos e ações visando 

o seu desenvolvimento e o seu fortalecimento. 

CAPÍTULO III 

Da Administração 

Art. 8° - São órgãos constitutivos da UNI: 
a) Assembléia Geral; 
b) Conselho Deliberativo; 
e) Coordenação Executiva. 

Art. 9"- A Assembléia Geral é o órgão de deliberação máxima da entidade, é 
composta pelos caciques das comunidades, reune-se ordinariamente a 
cadatrês anos ou extraordinariamente quando convocada por 2/3 dos 
seus membros. por unanimidade do Conselho Deliberativo ou por 
sugestão da Coordenação Executiva. com poderes para deliberar 
somente contando com 2/3 dos seus membros. 

Art. l Oº - São atribuições da Assembléia Geral: 
a) discutir e definir os planos do movimento indígena nos campos do 

desenvolvimento econômico, 1~ Iucação e saúde das comunidades 
indígenas; 

b) eleger a Coordenação Executiva da UNI: 
e) examinar a prestação trienal de contas da entidade. ·\; \ \,. \ 

\\\'; 5 
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Art 11º O C 1h D lib . ' ' - . d' ' . A~ blé i i: ~ ~ A · . - onse o e erenvo e o orgao mterme iano entre a Assem eia 
Geral e a Coordenação Executiva. reune-se anualmente ou ... 
extraordinariamente por convoc~ão unânime da Coordenação 
Executiva ou por proposta de maioria absoluta dos seus membros, e é 
formado por lideranças regionais escolhidas um por região entre os 
membros das regiões a serem definidas na Assembléia Geral. 

··~. 

Art. l'J!>- São atribuições do Conselho Deliberativo: 
a) avaliar e propor correções ao andamento dos trabalhos da entidade 

anualmente; 
b) preencher eventuais vacâncias da Coodenação Executiva. 

Art. 13º~ A Coordenação Executiva é eleita na Assembléia Geral por 
aclamação, para um mandato de três anos, permitida a recondução e é 
composta dos seguintes cargos: 

I. Coordenador Geral; 
II. Vice-coordenador, 
Ill.Secretário: 
IV. Tesoureiro. 

Art. 14º- Cabe ao Coordenador Geral: 
a) Representar a entidade em juízo e fora dele; 
b) Assinar convênios e encaminhar projetos; 
e) Orientar no planejamento e aplicação dos recursos disponíveis; 
d) Avaliar com os conselheiros e as lideranças as condições para a 

implantação de projetos; 
e) Indicar assessoria específicas em comum acordo com os conselheiros; 
f) Movimentar, juntamente com o tersoureiro as contas bancárias da 

entidade. 

Art. 15º - Cabe ao Vice-coordenador: 
a) Substituir o titular da entidade nos casos de impedimento, 

representando-o e executando todas as ações que competem ao titular 
em caso de afastamento. 

Art. 16º- Cabe ao Secretário: 
a) Estar atualizado e informar aos demais representantes indígenas sobre 

todas as atividades da entidade: 
b) Manter permanente contato com demais organizações indígenas. 

Art. 17°- 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. 



Do Patrimônio 

CAPÍTULO IV 

Art. 18°- O patrimônio da entidade será constituído por doações, resultados 
financeiros de convênios e projetos. ajudas de pessoas ou entidades que 
se identifiquem com as suas finalidades . 

.:."· 

CAPÍTULO V 

D~ Disposições Gerais 

Art. 19°- Esta associação somente será extinta mediante proposta unânime da 
coordenação executiva, aprovada por '2/3 da Assembléia Geral, 
convocada para esse fim. 

§ único - Em caso de dissolução, o seu patrimônio será destinado, por 
proposta da coordenação executiva, a uma ou mais entidades 
congêneres ou afins. 

Art. 20º - Este estatuto poderá ser ref ormado no todo ou em parte, por decisão 
de pelo menos 2/3 dos integrantes da Assembléia Geral. 

Art. 21 º - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação executiva 
cabendo recurso ao Conselho Deliberativo. 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Transitórias 

Art. 22°- Este estatuto entra em vigor a partir da sua aprovação. 
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