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UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO ACRE E SUL DO AMAZONAS 

ESTATUTO 

CAPÍTULO I 

Da Denominação, Sede, Foro, Finalidade e Duração 

Art. 1 º- A UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO ESTADO DO ACRE E SUL DO 
AMAZONAS, a seguir denominada UNI, é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, 
sem preconceito de cor ou religião, de direito privado, com sede e foro na cidade de Rio 
Branco, Estado do Acre. 

Art. 2º- 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; 
c) implementar formas de preservação da. identidade étnica e cultural de cada comunidade 
indígena; 
d) implantar programas de educação bilingüe 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. 3º- A critério de sua direção, a UN1 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 ou 
entidades afins, brasileiras ou estrangeiras. 

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

CAPÍTULO II 

Dos Membros 

Art. 5°- São considerados membros da UNI todas as comunidades e organizações indígenas do 



', 
Estado do Acre e Sul do Amazonas. 

§ 1 º- Os membros da UNI não são remunerados e também não respondem subsidiariamente 
por quaisquer obrigações que os representantes da coordenação contraírem em nome da 
entidade. 

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 coordena to da entidade; 
b) propor, através da coordenação da entidade, .:-,rojetos 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 e é composta pelos 
caciques das comunidades e demais membros das mesmas, maiores de 18 anos, bem como 
dos representantes legais das organizações indígenas. Reúne-se ordinariamente a cada três 
anos ou extraordinariamente quando convocada por 2/3 dos seus membros, por 
unanimidade do Conselho Deliberativo ou por t: .gestão da Coordenação Executiva, com 
poderes para deliberar somente contando com 2á3 dos seus membros. 

Art. 10º- São atribuições da Assembléia Geral: 
\., a) discutir e definir os planos do movimento indígena nos campos do desenvolvimento 

econômico, educação e saúde das comunidades indígenas; 
b) eleger a Coordenação Executiva da UNI; 
e) examinar a prestação trienal de contas da entidade. 

Art. 11 ° - O Conselho Deliberativo é o órgão intermediário entre a Assembléia Geral e a 
Coordenação Executiva, reune-se anualmente ou extraordinariamente por convocação 
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. 12º- São atribuições do Conselho Deliberativo: 
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a) Avaliar e propor correções ao andamento dos trabalhos da entidade anualmente; 
b) preencher eventuais vacâncias da Coodenação Executiva. 

Art. 13° - 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: 
1- Coordenador Geral; 
11- Vice-coordenador; 
Ill- Secretário; 
IV- Tesoureiro. 

Art. 14°- 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. 16°- 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. 17º- 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. 

CAPÍTULO IV 

Do Patrimônio 

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 

Das 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. 

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

''·, 

Art. 200- Este estatuto poderá ser reformado no todo ou em parte, por decisão de pelo menos 2/3 
dos integrantes da Assembléia Geral. 

Art. 21º- 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. 

Rio Branco, 02 de junho de 2000. 

Terceira alteração do est ~vada em 02 de junho de 2000. 
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UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO I 

Da Denominação, Sede, Foro, Finalidade e Ouração 

Art. · li - A UNIÃi:Y1 DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO ESTADO DO ACRE E SUL DO 

AMAZONAS, a seguir denominada UNI, é uma entidade sem 

fins lucrativos, apartidária, sem preconceito de cor ou 

religião, de dir~ito privado, com sede e foro na cidade 

de Rio Branco, Estado do Acre. 

·· Art./22 - são suas finalidades: 
i 

- 

a)defender os direitos dos povos ind~genas que habitam no 

Estado do Acre e Sul do Amazonas; 

b)lutar pela demarcação dos territórios das áreas indíge 

nas conforme a ocupação tradicional de cada nação indÍg~ 

na; 

c)implementar formas de preservaçao da identidade étnica e 

cultural de cada comunidade indígena; 

d)implantar programas de melhoramento das condições de saú 

de das comunidades; 

e) implantar programas de .. ·educação,·bilÍngue dando destaque 

para a lingua e cultura maternas; 

f) elaborar e reunir documentação relacionada à histór iq 1: 

cultura dos povos indígenas; 

g)promover cursos, seminários e outras formas de debates 

sobre assuntos de interesses das cow1nidades indÍgen~~ 

h)lutar em defesa da floresta amazônica; e 

i)lutar pela autonomia dos povos indígenas. 

Art. 32 - A critério de sua direção, a UNI poderá firmar convênios 

intercâmbios, promover iniciativas conjuntas com organi- 

zações públicas ou privadas, brasileiras ou estrangei~. 

ras. Da mesma forma poderi se filiar ou integrar 1:qua- 

dro de particiapantes de organizações ou entidades 

fins, brasileiras ou estrangeiras • 

a- 
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Art. 42 - A UNI terá tempo de duração indeterminado e deve a sua 

existência exclusivamente à vontade de seus membros. 

CAPÍTULO II 

Dos Membros 

Art. 52 - são considerados membros da UNI todas as comunidades e 
. - . "( 

organizaçoes indigenas do Estado do Acre e Sul do Amaz2 

nas. 

§12- Os membros da UNI não são remunerados e também nao res 

pondem subsidiariarnente por quaisquer obrigações que os 

representantes da coordenação contraírem em nome da en 

tidade. 

Art. 62 - Constituem deveres dos membros da UNI: 

a) participar das Assembléias Gerais, reuniões e eventos 

promovidos pela entidade; 

b) colru,orar com o desenvolvimento da entidade; 

e) executar as tarefas e ocupar cargos para os quais te~. 

nahm sido escolhidos ou eleitos pelas Assembléias. 

Art. 72 - Constituem direitos dos membors da UNI: 

a) votar e ser votado para os cargos de Coordenação da en 

tidade; 

b) propor, através da·coordenação da entidade, projetos e 

ações visando o seu desenvolvimento e seu fortalecimen- 

to. 

CAPÍTULO III 

Da Administração 

Art. 82 - são orgãos constitutivos da UNI: 

a) Assembléia Geral; 

b) Conselho Deliberativo; 

e) ~oordenação Executiva. 
~ •• ~ ; 1 ~ 

Art.92 '~ A Assembléia Geral é o orgão de deliberação máxima da 

entidade, ~ composta pelos caciques das comunidades,re- 

une-se ordinarinmente uma vez por ano ou extraordinari~ ,, 
.::;~ 

mente quando convocada por 2/3 dos seus membros, por una ~~ .. ~ 
ni~idadc do Conscl~o pelibcrativo ou por sugestio da Co-~,t 
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ordenação Executiva, com poderes para deliberar somente 

contando com 2/3 dos seus membros. 

Art.102-são atribuições da Assembléia Geral: 

,a) discutir e definir os planos do movimento indigena nos cam 

pos do desenvolvimento econônico, educação e saúde das co 

munidades indígenas; 

b) eleger a;Coordenação Ex.ecutiva da UNI; 

c) examinar'a prestação anual de contas da entídade. 

Art.112-0 Conselho Deliberativo i o org;o intermediirio ertre a 

Assembléia Geral e a· Coordenação ~xecutiva,reun-se de seis 

meses e e formado por lideranças regionais escolhidas um por 

região entre os membros das regiões a serem definidas na Assem 

bléia geral. 

Art.122 - são atribuições do Conselho Deliberativo: 

a)Avaliar e propor correções ao andamento dos trabalhos da en 

entidade semestralmente; 

b) Preencher eventuais vacâncias da coordenação executiva. 

Art.132- 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 

III- Secretário 

IV- Tesoureiro 

Art. 1~2- Cabe ao Coordenador Geral: 

a) Representar a entidade em juizo e fora dele; 

b) Assinar convinios e ~ncaminhar projetos; 

c) Orientar no planejamento e aplicação dos recursos disponí - 

veis; 

d) Avaliar com os conselheiros e as lideranças as condições p~ 

ra a implantação de projetos; 

e) Indicar assessoria especificas emcomum acordo com os conse 

lheiros; 

f) Movimentar,juntamente com o tesoureiro as contas bancárias 

da entidade. 

Art.152- Cabe ao Vice-coordenador: 
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a) Substituir o titular da entidade nos casos de 
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.•. representando-o e executando todas as ações que competem .. 

ao titular em caso de ~fas~amen~o. 

Art.162- Cabe ao Secretário: 

a) Estar atualizado e informar aos demais .representan 

tes indlgenas sobre todas as atividades da entidade. 

b) Manter permanente contato com demais organizações in 
~ 

digenas. 

Art.112- Cabe ao Tesoureiro: 

a) Juntamente com o Coordenador, autorizar despesas I e 

movimentar contas bancárias da entidade; 

b) Elaborar as prestações de contas; 

e) Fiscalizar a execução financeira d~s projetos em an 

damento. 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMÔNIO 

Art. 182- o patrimÕnio· da entidade será constituído por do~ 

çÕes,resultados financeiros de convênios e projetos, a 

judas de pessoas ou entidades que se identifiquem , com 

as suas finalidades. 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕ~S GERAIS 

Art. 192- Esta associação somente será extinta mediante pr~ 

posta unânime da coordenação executiva,aprovada por 2/3 

da Assembléia Geral, convocada para esse fim. 

§Único-Em caso d~ dissolução,o seu patrimônio 
.. 

sera 

destinado, por proposta da coordenação executiva,a tuma 

ou mais entidades congeneres ou afins. 

Art.202- Este estatuto poderi ser reformado no todo ou em 

parte, por decisão de pelo menos 2/3 dos integrantes da 

Assembléia Geral. q,~ 
~ 

Art.212- Os casos omissos serão resolvidos pela coorde-~t 
. .o <:· 

nação executiva,cabcndo recurso ao Conselho Delibera~-~~- 
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CAPITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÕRIAS 

... 
provaçao. 

Art. 222 - Este Estatuto entra em vigor a partir da sua a- 
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UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO ACRE E SUL DO 

Aos treze dias do mês de abril de um mil novecentos e noventa e um, 

no auditório da Fundação Cultural do Estado do Acre, situada na Rua 

Rio Grande do Sul, s/n2, na Cidade de Rio Branco, a sétima Assemblé 

ia Geral dos Indlgenas do Acre e Sul do Amazonas; instalada solene- 

-mente na manhã do dia onze do mesmo mês. Dando seguimento à pauta' 
de discussão, discutiu-se das oito às doze horas do dia treze a se 

guinte pauta: l.Estatuto da União das Nações Indígenas; 2.Eleição ' 

da Di~etoria; 3.Eleição do Conselho Deliberativo. Presidida pelo S~ 

nho~ Antônio Ferreira da Silva Apurinã, este nomeou o Senhor Elcio 

Severino da Silva Manchineri para os trabalhos de secretaria. Em se 

guida o presidente procedeu a chamada dos caciques verificando-se a 

presença: l.Francisco Gonçalves-Aldeia Camicuã/Boca do Acre; 2.José 

Miranda Apurinã-Aldeia Km 45 da BR 317/Boca do Acre; 3.Jorge Kaxina 

wá-Aldeia Praia do Carapanã/Tarauacá; 4.Carlos Francisco Brandão 

Shanenawá/FeijÓ; 5.João Lopes Brasil Apurinã-Aldeia são José/Pauini 

6.Rael Apurinã-Aldeia Nova Vista/Pauini; 7.0rlando Assis da Cruz Ka 

tuquina-Aldeia 7 Estrela/Tarauacá; 8.Abdias Franco da Silva .Aputi~ 

nã-Aldeia Nov~ Esperança/~auini; 9.0smar Vicente de Oliveira Apuri 

nã-Aldeia Castànheira/Pauini; 10.Narciso Carlos Apurinã-Aldeia Ja 

gunço/Pauini; 11.0távio Brasil Manchineri-Aldeia Extrema/Sena Madu 

reira; 12.Carlito Jaminawá-Aldeia Pauamari/Manoel Urbano; 13.José ' 

pequeno Jaminawá-Alàeia Betel; 14.Fernando Rosa da Silva Katuquina 

Aldeia Campina/Cruzeiro'do Sul; 15.José Gomes da Silva-Aldeia Arara 

16.Felipe Sereno Kaxinawá-Aldeia Kaxinawá; 17.Antonio Pianco Kampa 

Aldeia Ashenica; 18. Lopes Davi Kampa-Aldeia Morada Nova/Cruzeiro ' 

do Sul; 19.Rosildo Siqueira da Silva-Aldeia Bagé/Cruzeiro do Sul 

20.Benedito Lima-Aldeia Boa Nova/Cruzeiro do Sul; 21.José Dias Kam 

pa-Aldeia Amonia/Cruzeiro do Sul; 22.Manoel Galdino da Silva Kaxin~ 

wá/FeijÓ; 23.Valdimiro Souza-Aldeia Capana/Boca do Acre; 24.Franci~ 

co da Silva-Aldeia Kirema/Boca do Acre; 25.Guilherme Francelino Ap~ 

rinã-Aldeia Vista Nova; 26.Valdecir Muniz-Aldeia Nova/Pauini; 27.J~ 

sé Apurinã-Aldeia Guajarahá/Pauini; 28.Manoel Carlos da Silva- Alde· .. 
ia Paredão/Feijó; 29.Edivaldo Domingo Kaxinawá-Aldeia Moema/ Manoel 

Urbano; 30.Francisco Barbosa Kaxinawá-Aldeia Paruá/FeijÓ; 31.Mário' 

Domingo Kaxinawá-Aldeia Fronteira/M.Urbano; 23.Celino Katuquino- Al 

~, 



deia 7 Estrela/Tarauacá.33-Irã Kampa-aldeia Simpatia/FeijÓ;34-~João 

Kampa - Aldeia Coco-Açu/FeijÓ;35 - Azildo Kulina, Aldeia Jaru/Eir~ 

nepé; 36 - Francsico Kulina, Aldeia Degredo/Eirunepé; 37 - Kinoman 

Kulina,Aldeia Maloca/Eirunepé; 38 - Aguiar Kanamari, Aldeia Juraci 

Eirunepé; 39 - Edilson Kulina, Aldeia são José/Eirunepé; 40 - Sabi 

no Kulina, Aldeia Ipiranga/Manoel Urbano; 41 - Alberto Cesar,. Alde 

ia Barrinha/Vila Extrema;42 - Jorge Pinheiro Costa Kaxarari ,Ald~ 

ia Azul/Vila Extrema;43 - Severino Kulina, Aldeia Saboia/Eirunepé; 

44 - Maria Cordeiro de Lima, Aldeia Barão/Cruzeiro do Sul;45 - Ro 

mão ·Kulina, Aldeia Marawnawa/FeijÓ;46 - Cazuza Kulina, Aldeia Iga 

rapé do Anjo/Feijó; 47 - Getulio Kulina, Aldeia Medonho/Eirunepé; 

48 - Zezinho Kulina, Aldeia Medonho/Eirunepé; 49 - Severo Kulina, 

Aldeia Estirão/Eirunepé;SO - Antonio Mirirn Kulina, Aldeia Terra No 

va? 51 - Miguel Kulina, Aldeia Maranawa/Manoel Urbano; 52 - Fran 

cisco Romão Kulina, Aldeia Santo Amaro; 53 - Majini Kulina, Aldeia 

Santa JUlia/Manoel Urbano;54 - Valdir Ta~ares Kanamari, Aldeia Mu 

riru/Eirun~pé;55 - Francisco Lopes da Silva Kaxinawa, Aldeia Cana 

REcreio/Manoel Urbano;56- Narciso Souza Kulina, Aldeia Macapá/Eir~ 

nepé;57 - Pedro Osmiro Kanamari, Aldeia Mururu/Eirunepé;S8 - Fran 

cisco Luis Kanarnari, Aldeia Santa Rita/Eirunepé;59 - João Tavares 

Kanamari, Aldeia Santa Rita/Eirunepé;60 - Raimundo Luis Yawanawa, 

Aldeia Kaxinawá/Tarauacá;61-- Saulo de Oliveira Kulina, Aldeia Le 

guara/Itaquatiara;62 - Murinê Kulina, Aldeia Piau/Ipix1una;63 - Ze 

zinho Kulina, Aldeia Medonho/Eirunepé;64 - Valdemar Pereira da Sil 

va, Aldeia Santo Antonio/Boca do Acre;65 - Bhauai Kanarnari, Alde 

ia Muriru/Eirunepé;66 - Alfredo kanamari, Aldeia Paraiso/Eirunepé; 

Jose Kanarnari, Aldeia Trê~ Lagos/Eirunepé;67 - Sival Kulina, Aldei 

a AçaÍ/Eirunepé. O Presidente solicitou ao Senhor Orlando Melguei 

ro da Silva Baré que procedesse a leitura da proposta de Estatuto, 

o que foi feito com o seguinte teor; Estatuto da União das NçÕes ' 

Indígenas do Acre e Sul do Amazonas. Art. 12-A União das Nações I~ 

digenas do Acre e Sul do Amazonas, a seguir denominada UNI, é uma 
entidade sem fins lucrativos, apartidária, sem preconceito de cor, 

de religião, de direito privado, com sede e foro na cidade de Rio 

Branco, Estado do Acre;Art. 22 - Saão suas finalidades: a)defender 

os direitos dos povos indígenas que habitam no Estado do Acre e 

Sul do Arnazonas;b)lutar pela demarcaçãodo território das áreas in- 

• 



. ' dÍgenas conforme ocupação tradicional de cada nação indigena;c)im 

plementar formas de preservação da identidade étinica e cultural ' 

de cada comunidade indigena;d)implantar programas de melhoramento' 

das condições de saúde das comunidades;é)implantar programas de e 

ducação bilÍngue dando destaque para a língua e cultura maternas; 

f)elaborar e reunir documentação relacionada a história e cultura' 

dos povos indÍgenas;g)promover cursos, seminários e outras formas' 

de debates sobre assuntos de interesse das comunid~des indÍgenas;h 

lutar em defesa da floresta amazônica;i)lutar pela autonomia dos' 
povos indlgenas. Art. 32 - A cretériode sua direçãoa Uni poderá 

firmar convênios, intercâmbios, promover iniciativas conjuntas com 

organizações públicas ou privadas brasileiras ou estrangeiras. Da 

mesma forma poderá se fuliar ou integrar quasdros de participantes 

de entidades ou organizações afins, brasileiras ou estrangeiras. ' 

Art. 42 - A Uni terá tempo de duração indeterminado e deve a sua e 

xistência exclusivamente à vontade de seus membros.Capitulo II,Dos 
Membros, Art. 52 - saão considerados membros da Uni todas as Comu 

nidades e organizações indígenas do Estado do Acre e Sul do Amazo 

nas.Parágrafo unico - Os membros não são remunerados e tambem não• 

respondem subsidiariamente porque quaisquer obrigações que os re 

presentantes da coordenação contraírem em nome da entidade.Art.62- 

Constituem deveres dos membros da UNI: a)participar das Assembléi 

as Gerais, reuniões e eventós promovidos pela entidade;b)colaborar 

com o desenvolvimento da entidade;c) executar as tarefas e ocupar 

cargos para os quais tenhamsido escolhidos ou eleitos pela Assem 

bléia.Art. 72 - Constituem direitos dos membros da UNI:a)votar e 

ser votado para os cargos da coordenação da entidade;b)propor,atr~ 

vés da coordenação da entidade projetos e ações visando o seu des 

envolvimento e seu fortalecimento.Capitulo III - Da Administração. 

Art. 82 - são orgãos constitutivos da UNI:a)Assembléia Geral:b)Co~ 

selho Deleiberativo:c)Coordenação Executiva. Art. 92 - A Assembléi 

a Geral é o orgão de deliberação máxima da entidade,é composta pe 

los caciques das comunidades, reune-se ordinariamente uma vez por 

ano ou extraordinariamente quando convocada por 2/3 dos seus mem 

bros , por unânimidade do Conselho Deliberativo ou pÓr sugestão da 

Coordenação Executiva, com poderes para deliberar somente contando 

com 2/3 dos seus membros;Art. 102 - são atribuições da Assembléia' 

Geral:á) discutir e definir os planos econômico, educação e saúde 

, 
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das comunidades indigenas;b)eleger ·a coordenação executiva da UNI; 

c)examinar a prestação de contas da entidade;Art. 112 - O conselho 

deliberativo é o orgão intermediário entre a Assembléia Geral e a 

coordenação executiva, reune-se de seis em seis meses e é formado' 
por lideranças regionais, a serem definidas na Assembléi~ Geral; 

Art.122 - são a t r Lbu i ço c s d o Co n ao Lh o lh1l i íx-r o t í.vo s a l ov o Li a r e pr2 

por correçoes no andamento nos trabalhos da entidade, semestralme~ 

te;b)preencher eventuais vacâncias da Coordenação executiva;Art.13 

A Coordenação Executiva 6 oleita·na Assuml.Jl~ia Ger«l, por aclama 

ção para um manda1=..Q_..d.Q. .. ,t.fês anos, pc rm i t icí a a r ec on du c ao e é com 

posta dos seguintes cargos:I-Coordcnador Gcral;II - Vice-coordena 

dor;III - Secretário;IV - Tcsollre:iro.l\rL ]4Q - Cabe ao Coordena 

dor Geral:a)representar a entidade emjuizo ou fora dele;b)assinar' 

convênios e cncaminh t. r r pro·j,,l.o!;;c•)or11'11I ;11· 110 p l an o j runo n to e a p Li > 

cação dos recursos disponÍveis;d) avaliar com os conselheiros e as 

lideranças as condições para a implantação de projetos;e)indicar ' 

assessorias especificas em comum acordo com os conselheiros;f)mov! 

mentar juntamente com o tesoureiro. as contas bancárias da enti 

dade;Art. 152 - Cabe ao vice~coordenador:a)substituir o titular da 

entidade nios casos de impedimento, representando-o e executando ' 

todas as açaes que competem ao·titular em ca~o de afastamento;Art. 

162 - Cabe ao Secretário:a)estar atualizado e informar aos demais 

representantes indígenas sobre todas as atividades da entidade;b) 

manter permanente contato com demais org~nizações indigenas;Art.17 

·Cabe ao Tesoureiro:a)juntamente com o coordenador, autorizar desp~ 

sas e movimentar contas bancárias da entidade;b)elaborar as prest~ 

çÕes de conta;c)fiscalizar a execucção financeiras dos projetos 1 

em andamento~CApitulo IV~ Do Patrimônio: Art. 182 - O patrimônio' 

da entidade será constituido por doações, resultados financeiros ' 

de convinios e projetos, ajuaas de pessoas o entidades que se iden 

tifiquem com as suas finalidades.Cnpitulo V - Das Disposiçoes Gera 

is -192 -Esta Associação somente será extinta mediante proposta u 

nanime da coordenação executiva aprovada por 2/3 da Assembléia Ge 

ral, convocada para esse fim;parágrafo Único - Em caso de dissolu 

ção seu patrimônio será destina, por proposta da coordenação exe 

cutiva a uma ou mais entidades congênres ou afins;Art.202 - Este ' 

Estatuto poderá reformado rw todo ou cm parte por decisão de pelo' 
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menos 2/3 dos integrantes da Assembléia Geral;Art.212 - os casos o 

missos serão resolvidos pela coordenação 'executiva, cabendo recur 

so ao Conselho Deliberativo;CapÍtulo VI - Das Disposições TrasitÓ 

rias;Art. 222 - Este Estatuto entra em vigor a partir da sua apro 

vação.Aberta a discussão do Estatuto foram feitos os esclarecimen~ 

tos por parte da mesa, não registrando-se nenhuma emenda ou modifi 

cação.Em seguida foi colocada em votação por aclamação, cada arti 

go do Estatuto, recebendo, por parte dos presentes aprovação unâni 

me.Em seguida o Presidente colocou em discussão a eleição da Coor 

denação executiva, segundo o que estaá disposto no estatuto aprov~ 

vado.Aberta a discussão e apresentação da chapa, somente uma chapa 

foi apresentada.Orlando Melgueiro da Silva Baré, convidou os com 

panheiros para a apresentação diante do plenaário o que foi feito 

a seguir.Como o Coordenador geral o indio Antonio Ferreira da Sil 

va;como Vice- cooordenador Jose Correia da Silva;como Secretário' 

"(°' Manoel Gomes da Silva;corno Tesoureiro, Elcio Severino da Silva Man 

Ohineri. Franqueada a palavra, não surgindo nenhuma outra chapa 

concorrente, os concorrentes da Única chapa inscrita usaram da pa 

lavra comprometendo-se a trabalhar coletivamente com as comunida- 

~ - - des ind1genas.Colocada em votaçao, por aclamaçao, a cahapa recebeu 

a aprovação de sessenta e seis (66) caciques presentes, não obser 

vando-se nenhum voto contrário e somente uma abstenção.A chapa e 

leita então tem a seguinte composição:Coordenador Geral, Antonio ' 

Ferreira da Silva;Vice - Coordenador, Jose Correia da Silva;Secre 

tário,Manoel Gomes da Silva;Tesoureiro, Elcio Severino da Silva 

Manchineri. Foi então declarada eleita e automaticamente empossada - . . - - ., . a Coordenaçao Executiva da Uniao das Nçoes Ind1genas. Em seguida o 

Presid~nte passou ao terceiro ponto da pauta. A Coordenação eleita 

propos à Assembléia Geral a formação do Conselho Deliberativo por' 

município de abrangência da UNI. Colocada em votaçção,a proposta' 

foi aprovada e o presidente suspendeu os trabalhos do plenário pa 

ra que oos representantes de cada município se reunisse para a indi 

cação de eus .respectivos representantes no Conselho.Ap.Ós o retorno 

dos trabalhos, em plenário, a coordenação apresentou o resultado' 

das escolhas, ficando assim composto o Conselho Deliberativo:Julio 

Barbosa Kaxinawa, Aldeia Paroá/Feijo;Francisco Lopes Kaxinawa,Alde ~ - 
ia Cana-Recreio/Manoel Urbano;Julio Raimundo Jaminawa,Aldeia são' 
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,-~ . . 
Lourenço/Assis Brasil;José Pequeno jaminawá,Aldeia Betel/sena Mad~ 

reira;Severino Kulina,Aldeia SabÓia/Eirunepé;Narciso Kulina,Aldeia 

Macapá/Envira;Felipe Sereno Kaxinawá,Aldeia Rio Breu/Cruzeiro do 

sul;Raimundo Sales Yawanawá,Aldeia Rio GregÓrio/Tarauacá;Francisco 

Gonçalves Apurinã,Aldeia Camicuã/Boca do Acre;José Souza da Silva, 

Aldeia Barrinha/vila Extrema;Abdias Apurinã,Aldeia Castanheira/Pa~ 

ini.Nada mais havendo a tratar o presidente declarou encerrado os 

trabalhos referentes á manhã do dia 13 e eu Elcio Severino da Sil 

Manchineri,lavrei a presente ata que após lida e achada confor 

eos presentes vai por mim assinada e pleo presidente.Elcio Se 

Ferreira da Silva. 

E C O N H E Ç O 
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