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ATA DA II ASSEMBLtIA GERAL DA UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO ACRE E
SUL DO AMAZONAS - UNI

6a ·

Durante os dias dezessete ã vinte e dois do mês de abril
do ano de mil e novecentos e noventa e quatro, no refeitório
da
Fundação Cultural do Estado do Acre, situada a rua Rio Grande
do
Sul, s/no - Bairro do Preventório, nesta Capital de Rio Branco-Ac,
reuniram-se as Comunidades Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, r~
presentadas por suas respectivas lideranças, no total de oitenta e
seis lideranças indígenas, com a finalidade de promover a II · (segunga) Assembléia Geral Ordinária da União das Nações Indígenas do
Acre e Sul do Amazonas - UNI. A Assembléia foi instalada solenimen
te na noite do dia dezessete do mesmo mês, tendo os debates girados em torno da seguinte pauta: 1- EM BUSCA DA COMPREENSÃO - 1.a Como foi a história da criação da organização: aideias,micro-regiQ ·
nal e regional; l.b- o que se entende por Organização
· tndígena;
l.c- o que se entende por UNI; l.d- Plenária/Sintesw. 2- AVALIAÇÃO
DA CAMINHADA DA ORGANIZAÇÃO - 2.a- O que mudou e qual a contribuição da Organização para as aledias; 2.b- Qual a contribuição
das~
aldeias para a organização; 2.c- Plenária/Sintese. 3- TRAÇAR O PLA ~
NO DE TRABALHO - 3.a- o que iremos fazer para frente; 3.b- O
que
precisa haver para o ent'endimento; 3.c- O que precisa haver
para'
urna contribuição entre a organização e as comunidades; 3-. d- o que
precisa para melhorar a vida nas aldeias; · 3. e- · Plénária/ Síntese.
4~ REVISÃO CONSTITUCIONAL; 5- DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS/NOVO
ESTATUTO; e 6- ELEIÇÃO DA NOVA COORDENAÇÃO EXECUTIVA. Presidido p~
ló atual Coordenador da UNI - Senhor Antonio Ferreira da Silva --A

:'\ .
~,..
·

SN~

purinã, que se reversou com os demais membros da coordenação e
cretariado pelo Senhor Francisco Avelino Batista - Apurinã; Secre
tãrio Geral da UNI, tendo ainda participação do Sr. Euclides Macuxi - Coordenador do Conselho Indígena de Roraima. Concluidos os d~
bates acerca dos temas gerais, (o que foi totalmente gravado em fi
ta cassete), a mesa propôs ao plenário, que a nova coordenação às
ouvisse e consequentemente fizesse uma síntese dos debates,onde·e~
tarão todas propostas e encaminhamentos para o plano de lutas
da
UNI nos próximos três anos, o que foi · acordado por todos presente. Em
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seguida o presidente passou à chamada nominal das lideranças de e~
da comunidade e coordenadores de organizações indígenas dessa .região do Acre e Sul do Amazonas, onde constatou-se a presença de 87
(oitenta e sete) lideranças a saber: Warinã Kulina, Waika Kulina,
Wasomã, Itijó Kulina, Dsomô Kulina, Zoaka Kulina, João Canamari,S~
bastião Canamari, Toé Canamari, Kainari Canamari, Hidoni Canamari,
Kadin Canamari, Dsobai, Antonio Mucura Catuquina, Orlando Assis K~
tuquina, Raimundo Luiz Yawanawa, Valdemir Mateus, Afonsinho Kaxin~
wa, Fernando Araújo, Jorge Lemos Kaxinawá, João Sales Kaxinawá, Ni
lo Katuquina, Humberto Nuquini, José Cazuza, Rosildo Arara,José~Sa
bino, Fernando Kampa, Mário Barbosa Kaxinawa, Manoel Carlos Kaxina
wa, Amaral Shanenawa, Nilo Martins, Manoel Gaudino, Comandante Kulina, Raimundo Kampa, Bedi Kulina, Dosá Kulina, Napoleão Kulina,Ca
zuza Kulina, João Kampa, José Kampa, Irã Kampa, Waldemar Jamamadi,
Valdemiro Jamamadi, Francisco Gonçalves, Manoel Apurinã,Antonio Jo
,
sé Apurinã, José Miranda Apurinã, Valdeci Camadeni, Manoel Apurinã
(Cacique), Francisco Apurinã, Antonio Olavo, Dãrio Apurinã,· Said A
purinã, José Franco Apurinã, Abdias Franco Apurinã, osmax Apurinã,
José Lopes Apurinã, José Julião Apurinã, Israel Apurinã, Socorro A
purinã, Alberto Cesar Kaxarari, Miguel Kaxarari, Paulino Kaxarari,

-

Antonio José Cururna - Jaminawa, Bendito Kulina, Huainô-Kulina, Sa-~
bino Kulina, Codó Kulina, Norrô Kulina, Rimanã Kulina, Miguel Kul.i ~Aguinel Kulina, Edivaldo Kaxinawá, Manoel Sampaio, Pancho Kaxinawa,
Valmir Manchinery {Neguinho), Carlito Jaminawa, Agenor Kaxinawa,J2
sé Pequeno Jaminawa, Gondinho Manchinery, Luiz Brasil Manchinery,
Carlos Brandão Shanenawa, João Carlos Kaxinawa; constatada as presenças,o presidente da mesa, convidou a todos, à leitura dos Esta~tutos, colocando-os em debate as propostas de alterações dos mes,~
mos. Apôs os debates, procedeu-se a votação sobre as seguintes
postas de alteração: Capitulo III, Da Administração - art. 900 ~
Assembléia Geral é o órgão de deliberação máxima da entidade,é-com - ·
posta pelos Caciques das Comunidades, reune-se ordinariamente~
da 3 (três) anos ou extraordinariamente quando convocada por
2/3
(dois terços) dos seus membros, por unanimidade do Conselho Delibe •.. ...J
~-·
rativo ou por sugestão da Coordenação Executiva, com poderes para
'
deliberar somente contando com 2/3 (dois terços) de seus membros (alteração sublinahda): art. 12 - são atribições do Conselho Deliberativo: a) avaliar e provar correções ao andamento dos trabalhos
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da entidade guadrímestralmente - (alteração sublinhada). Em segui
da, o presidente dos trabalhos abriu os debates para a
inscrição
de chapas ou de pessoas interessadas a concorrerem à
Coordenação
Executiva ou a cargos executivos respectivamente.~sclareceu-se que
a~ chapas deveriam ser apresentadas à mesa com a seguinte composição: Coordenador Geral, Vice-Coordenador, Secretário Geral e Tesou
reiro. Consultado o plenário, este manifestou-se favorável à escolha por aclamação individual aos respectivos cargos da Coordenação
Executiva, tendo se verificado que de acordo com os Esattutos, somente as lideranças de Comunidades e Coordenadores de Organizações
Indígenas, poderiam ter o direito a voto. Daí o presidente .passou
ao processo individual de eleição, por aclamação, acatando decisão
soberana da Assembléia (plenario), na seguinte ordem: Eleição para
Coordenador geral, vice-coordenador, secretário geral e tesoureiro;
na eleição ao cargo de coordenador geral, só havia o nome do presi
dente dos trabalhos, senhor Antonio Ferreira da Silva - Apurinã,
atual Coordenador geral da UNI, que foi reeleito ao cargo com vot~
ção unanime; ao cargo de vice-coordenador, dois nomes se apresent~
ram, a do atual vice-coordenador, senhor José Correia da Silva--J~
minawá e o do atual secretário, senhor Manoel Gomes da Silva - Kaxinawa, com os seguintes resultados: Manoel Gomes da Silva - Kaxinawa foi o eleito com 85 votos, quanto que José Correia da Silva Jaminawa obteve apenas 1 (um) voto; na eleição para secretário-geral, surgiram 4 (quatro) nomes, os dos senhores, Francisco das Cha
gas Pereira Reinaldo - Kaxinawá, Pancho Kaxinawa, Francisco Avelino Batista - Apurinã· e Carlos Brandão - Shanenawa, que apresentou
os seguintes resultados: Francisco Avelino Batista - Apurinã, foi
eleito, por maioria simples, com 39 (trinta e nove) votos; '.:carlos
Brandão - Shanenawa com 27 (vinte e sete) votos; Pancho "Kaxinawa
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com 14 (quatorze) votos; e Francisco das Chagas Pereira - Reina!~~
que obteve apenas 1 (um) voto; por ultimo, na eleição para tesou
;·
reiro da UNI, só surgiu um nome, que foi o do atual tesoureiro, s~
....___
nhor Elcio Severino da Silva Manchinery, tendo sido reeleito
ao
cargo, obtendo votação unanime. Em seguida procedeu-se a
escolha
dos novos conselheiros da entidade, são eles: Abdias Franco Apuri- ~ \'
nã, Gerson Barbosa da Silva, Carlos Brandão, Antonio Araújo, Denis
Jaminawá, Jorge Lemos Kaxinawá, Rosildo Arara, Dsomõ Kulina, Jõão
Manoel Kanamari, Rimanã Kulina, Mário Domingos,José~Silva de souaa,
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dos trabalhos,
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bléia.

Rio Bran

ELCIO SEVERINO
Substituto

S. MANCHINERI

do Presidente-1

abril de 1994

GOMES DA SILVA
Substituto

do Presidente-II

