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ATA DA 1 ª ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSELHO DE ARTICULAÇÃO DOS POVOS 

E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO BRASIL 

De três a sete do mês de abril do ano de mil novecentos e noventa e cinco, reuniram-se 
no Centro de Treinamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
da Indústria, no Município de Luziânia - GO, duzentas e uma lideranças indígenas, de 
setenta e seis povos e quarenta organizações indígenas, que subscrevem a presente 
ata, reuniram-se com a finalidade de tratar de pauta constituída de Relato da trajetória 
do Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas - CAPOIB, de análise 
do Movimento Indígena a nível internacional, nacional e regional, da Política Indígena, 
da Politica lndigenista do governo federal, da organização interna do Capoib, com 
apreciação e decisão sobre seus Estatutos e para a eleição das Comissões 
Coordenadora e Executiva do Capoib. Na abertura dos trabalhos foi lido o texto 
"Capoib - Avaliação de um caminho percorrido juntos, em seguida foram apresentadas 
as delegações de povos e organizações indígenas pela Comissão Executiva da 
Assembléia, foram apresentadas as normas de funcionamento da Assembléia. A 
abertura contou com a presença do Presidente da Funai, de Representante do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da CESE. Foi informada a remessa 
de várias mensagens de saudação do realização da Assembléia. No dia quatro, pela 
manhã, realizou-se um painel sobre a conjuntura do movimento indígena, com a 
participação de Maninha Xukuru, Sebastião Manchineri e Paulino Montejo, após a 
apresentação dos painelistas, foi realizado um debate em plenário. Na segunda parte 
da manhã os participantes se reuniram em grupos de trabalho para debaterem sobre a 
seguinte questão: "A partir da análise de conjuntura e a partir da realidade da sua 
região, quais devem ser as duas prioridades de ação para o movimento Indígena a 
nível nacional, neste momento". A tarde os Grupos de Trabalho apresentaram suas 
conclusões, que foram aprovadas como diretrizes para o trabalho do Capoib. No dia 
cinco, embora previsto a realização de um novo painel sobre a política indigenista do 
Governo, com a participação de um representante da Funai, outro do Cimi e outro do 
Instituto Sócio-Ambiental, no entanto, devido a ausência dos convidados em nome da 
Funai e do Instituto Sócio Ambiental, os trabalhos iniciaram apenas com a participação 
do Assessor Jurídico do Cimi, o advogado Paulo Machado Guimarães. Ao término da 
primeira parte da manhã e antes dos participantes se dirigirem aos grupos de trabalho, 
o advogado Raimundo Sérgio Leitão do Instituto Sócio Ambiental, tendo chegado 
atrasado e após se desculpar, apresentou algumas considerações sobre o tema. A 
representante da Funai, antropóloga Ana Costa também somente pode chegar ao local 
da Assembléia quando os participantes já estavam reunidos em Grupos de Trabalho, 
tendo, em consequência prestado alguns esclarecimentos a estes grupos. A tarde os 
Grupos de Trabalho apresentaram suas conclusões e a partir das discussões feitas em 
plenário, concluiu-se que o Movimento lndigena iria priorizar na sua atuação a 
demarcação das terras indígenas, as atividades de formação, o atendimento à auto 
sustentação, o acompanhamento da tentativa de se implementar uma Reforma 
Constitucional e da elaboração da n~oa egislação indigenista em discussão no 
Congresso Nacional, a participação na d ' ~da -;is povo}~~e~ naartículação 
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regional, nacional e internacional, na gestão de pressões sobre o Governo e sobre o 
Congresso Nacional em favor de seus direitos e interesses, no atendimento à saúde e 
à educação. Ao encerrar estas discussões e com base nas conclusões dos Grupos de 
Trabalho uma Comissão de Redação nomeada pela Assembléia elaborou, com o 
apoio da assessoria da Assembléia um documento contendo as principais 
considerações sobre a conjuntura do pais e da política indigenista destinado à 
divulgação à opinião pública, e às autoridades estatais, enquanto esta Comissão 
elaborava a "Carta dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil", os participantes se 
reuniram novamente em grupos de trabalho para analisar a proposta de Estatuto do 
Capoib e formular propostas de modificação, acréscimo ou supressão de seus 
dispositivos. No dia seis, as conclusões da Assembléia, no texto que acompanha e 
integra esta ata, em anexo, foi apresentado na Audiência Pública concedida pela 
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Minorias da Câmara dos 
Deputados que durou toda a manhã, com diversas intervenções de lideranças 
indígenas e parlamentares. A tarde, os participantes da Assembléia dirigiram-se ao 
Palácio do Planalto, para protocolar o documento, também destinado ao Presidente da 
República, enquanto Chefe do Estado Brasileiro e que se recusara a recebê-los. No 
último dia o plenário se reuniu para deliberar sobre a criação formal do Conselho de 
Articulação dos povos e organizações indígenas do Brasil e votar o Estatuto do Capoib 
que foi aprovado nos seguintes termos: Estatuto do Conselho de Articulação dos 
Povos e Organizações Indígenas do Brasil. Capítulo t - Da Denominação e 
Membros Art. 1 ° - O Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do 
Brasil - CAPOIB, é uma associação civil sem fins lucrativos, de direito privado e 
natureza filantrópica, constituida por prazo indeterminado, com sede e foro na capital 
da República.Art.2° - São membros do CAPOIB as organizações indígenas, os povos e 
comunidades indígenas que não participem de qualquer organização indígena a ele 
filiados no ato de sua constituição.Parágrafo Único - Compete à Comissão 
Coordenadora aprovar os pedidos de novas filiações ad referendum da Assembléia 
Geral. Capítulo li - Dos Objetivos Art. 3° - O CAPOIB tem como objetivos:! - apoiar e 
fortalecer as lutas dos membros do CAPOIB a nível local, regional e nacional;!! - 
articular as lutas dos povos e organizações indígenas a nível nacional e internacional;III 
- defender em conjunto com as organizações e povos indígenas os direitos indígenas 
perante o Estado e a sociedade brasileira;IV - promover o respeito e o reconhecimento 
das culturas tradicionais, das línguas, costumes, crenças e tradições, assim como o 
direito originário às terras que tradicionalmente ocupam e a garantia da posse 
permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no solo, nos rios e 
nos lagos;V - Promover ações para garantir a proteção ao meio-ambiente, ao 
consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;VI - 
representar judicial ou extrajudicialmente as comunidades, povos ou organizações 
indígenas, na defesa de seus direitos e interesses, sempre que expressamente 
solicitado pelo interessado.Cap/tu/o Ili - Da Estrutura Art. 4º - São órgãos do CAPOJB:I 
- Assembléia Geral; li - Comissão Coordenadora; Ili - Comissão Executiva.Art. 5° - A 
Assembléia Geral Ordinária se reúne a cada dois anos e a Assembléia Geral 
Extraordinária a qualquer tempo por convocação da omissão Coordenadora.Art.6º - 
Os participantes da Assemb_Jéja.. Geraj,_com direito a ore~: serão indicados pelas 
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organizações, povos e comunidades indígenas filiadas ao CAPOI B, respeitado o critério 
de proporcionalidade, localização geográfica e diversidade étnica, de forma que se 
garanta a participação do maior número de representantes dos membros da entidade, 
em igualdade de condições para participação e deliberação.Parágrafo Único - A 
Assembléia Geral se instalará em primeira convocação com a presença da maioria 
absoluta dos membros da entidade e em segunda convocação, uma hora depois, com 
um terço dos seus membros e deliberará com maioria simples de votos. Art. 7° - A 
Assembléia Geral compete:! - avaliar o trabalho das Comissões Coordenadora e 
Executiva;!! - indicar as organizações indígenas que comporão a Comissão 
Coordenadora e a comissão Executiva, para o exercício de mandato de três anos;II - 
aprovar o plano de trabalho e o orçamento da entidade;IIII - aprovar a prestação de 
contas e o balanço financeiro da entidade;IV - referendar as decisões da Comissão 
Coordenadora sobre os casos omissos;V - deliberar sobre as alterações estatutárias e 
sobre a extinção da entidade.Art. 8° - A Comissão Coordenadora, que se reunirá 
ordinariamente tres vezes ao anos, é formada por representantes de quinze (15) 
organizações indígenas representativas de todas as regiões do país, indicados pela 
Assembléia Geral, considerando o disposto na parte final do art.13 deste Estatuto. 
Parágrafo Único - O representante da organização indígena de que trata este artigo 
poderá ser substituído pela organização que representa, a qualquer tempo.Art. 9° - 
Compete à Comissão Coordenadora:I - Acompanhar, avaliar e apoiar o trabalho da 
Comissão Executiva;II - propor o plano de trabalho e o orçamento da entidade, a serem 
aprovados pela Assembléia Geral;IV - fiscalizar a aplicação dos recursos da entidade 
pela Comissão Executiva e emitir parecer para instruir a decisão da Assembléia Geral, 
quando da aprovação do balanço financeiro da entidade;V - convocar a Assembléia 
Geral;VI - criar comissões permanentes ou provisórias, para auxiliar a Comissão 
Executiva no cumprimento de suas atribuições;VII .. autorizar a contratação e a 
demissão de assessores.Art. 1 O - A Comissão Executiva é formada por cinco (5) 
organizações indígenas, que nomearão seus representantes, podendo fazer 
revezamento de seus membros.Art. 11 - As organizações indígenas que integrarão a 
Comissão Executiva serão indicadas pelas regiões e aprovadas pela Assembléia Geral, 
de maneira que cada uma das regiões do país esteja representada.Art. 12 - Compete à 
Comissão Executiva: 
1 - representar a entidade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;II - manter 
organizada a documentação e a secretaria da entidade;III - administrar o patrimônio da 
entidade, podendo para tanto decidir sobre aplicações financeiras e, mediante 
autorização da Comissão Coordenadora adquirir ou alienar bens imóveis e alienar bens 
móveis da entidade ;IV - obter e repassar informações para os membros da entidade; 
V - colaborar, quando solicitado, na elaboração e no encaminhamento de documentos 
e reivindicações dos povos e organizações indígenas;VI - acompanhar e apoiar as 
delegações de povos e organizações indígenas em contatos e audiências com 
autoridades públicas dos poderes estatais sediados na capital federal, para tratar de 
questões de interesse das comunidades indígenas;VII - acompanhar as questões 
indígenas que tramitam nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;VIII - relacionar 
se com entidades afins, congenêres e representativas e outros ~;·mentos sociais e 
de caráter associativo e sindical naciona~ e estrang ira~rrep rar a Assembléia 
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Geral do CAPOIB;XI - propor à Comissão Coordenadora a criação de comissões 
permanentes e provisórias para auxiliar no cumprimento de seus encargos;XI - 
contratar e demitir funcionários;XII - contratar e demitir assessores, desde que 
autorizado pela Comissão Coordenadora;XIII - executar, com a Comissão 
Coordenadora, a implementação do plano de trabalho da entidade;XIV - dispor sobre 
sua organização e funcionamento.Capítulo IV - Do Patrimônio Art.13 - O patrimônio do 
CAPOIB é constituído por:I - contribuição de seus membros;II - bens e valores que 
venham a receber através de doações de pessoas naturais e jurídicas, nacionais e 
estrangeiras;III - dotações e subvenções oficiais;§ 1° - O patrimônio e a receita da 
entidade somente poderão ser aplicados no cumprimento dos seus objetivos 
estatutários;§ 2° - A entidade não distribui parcelas do seu patrimônio ou de suas 
receitas, nem vantagens de qualquer espécie a título de participação nos seus 
resultados.Art. 14 - Os membros do CAPOIB não respondem subsidiariamente pelas 
obrigações sociais da entidade. Capítulo V - Das Alterações Art. 15 - O Estatuto do 
CAPOJB poderá ser modificado por decisão de dois terços dos participantes da 
Assembléia Geral, sendo que as propostas de mudança devem ser enviadas para a 
Comissão Executiva, que as distribuirá, com antecedência mínima de sessenta (60) 
dias para os membros da entidade. Capítulo VI Da Extinção Art. 16 - O CAPOIB será 
extinto por deliberação de Assembléia Geral Extraordinária, convocada 
especificamente para este fim e com antecedência mínima de sessenta (60) dias, 
quando dois terços dos membros da entidade o decidirem e seus bens serão 
destinados a organizações idigenas congêneres Capítulo VII - Das Disposições Finais 
Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora, ad 
referendum da Assembléia Geral. Capitulo VIII - Das Disposições Transitórias Art. 18 - 
A Comissão Coordenadora deliberará sobre a elaboração do Regimento Interno do 
CAPOIB, na sua primeira reunião. Em seguida e já cumprindo as normas estatutárias a 
Assembléia Geral aprovou para compor a Comissão Coordenadora as seguintes 
organizações indígenas indicadas por cada uma das cinco regiões: Organização das 
Nações Indígenas da Região Sul - ONI-Sul, Associação das Mulheres Indígenas do 
Sudeste, Nemboatyguasu Guarani, Atyguasu Guarani, Articulação dos Povos e 
Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirita Santo - APOINME, 
Comitê Terena, Povo Xavante, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro - 
FOIRN, Conselho de União das Nações e Povos lndigenas de Rondônia - CUMPIR e 
Conselho lndlgena de Roraima, que por sua vez já apresentaram seus representantes: 
Josué Caxias Popó, do povo Xokleng, Leonardo Guarani, Jupira Manoel Sobrinho 
Terena, Domingos Ferreira da Silva Pataxó, Pedro da Silva Guarani, Antonio Ricardo 
Domingos Costa, José Lapa Pataxó, Célia Terena, Arnilton Lopes, Mariano Xavante. 
Os representantes da ONI-Sul, da Foirn, da Cumpir e do Cir, bem como mais dois 
representantes de povos e organizações indígenas da região sul serão indicados 
oportunamente. Tendo em vista a interpretação predominante na Assembléia, uma 
região que envolve diversos povos, e uma organização indígena.como a APOINME e a 
ONI-Sul pode indicar os tres representante pela respectiva região, para integrar a 
Comissão Coordenadora, razão pela qual nesta primeira eleiçãy foram indicadas dez 
organizações indígenas. Para a Comissão Exec tiva foram1 aqrovadas as seguintes 
organizaçõe~'.ndí~~: C 9itê ):efena, Coorden ?~o-:-ry; O~zações Indígenas da 
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Amazonia Brasileira - Coiab, Organização das Nações Indígenas do Sul - ONI-Sul, 
Nemboaty Guasu Guarani e Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo - Apoinme, as quais já indicaram seus 
respectivos representantes:~ Félix, João Ferreira de Souza Sateré, Juvino 
Sales, Antonio Carvalho Guarani e Antonio Pessoa Gomes. Nada mais havendo a 
registrar e por ser a exata expressão dos acontecimentos desta primeira Assembléia 
Geral do Capoib firmam a presente ata os integrantes da Coordenação da Assembléia 
e os representantes das Organizações e povos indígenas, bem como as lideranças 
indígenas que dela participaram . 
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