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ÁssOCIAÇÃO DAS PRODUTORAS1
ARTESANATOS DAS
i MULHERES INDÍGENAS KAXINAWÁ DE TARAUACÁ E
JORDÃO

ESTATUTO
CAPÍTULO 1
Da denominação

sede, foro, área de ação e prazo de

duração.

Art. 1° - A associação das produtoras de artesanatos na região de
Tarauacá e Jordão pelas disposições legais:
A) A sede, o foro e a administração, será em Tarauacá - Acre bairro
Senador Pompel na rua, Simão Leite Damasceno nº 1 35.
B) A área de ação para efeito de administração de associadas abranjendo
as produtoras de artesanatos em geral na região de Tarauacá e Jordão
das Kaxinawá.
C) Prazo de duração é por tempo indeterminado e o ano social coincidindo
como ano cívil
·
D) Fica como nomede fantasia APAMINKTAJ
Jl~

CAPÍTULO li
Dos objetivos sociais:

Art. 2° -A associação terá por objetivo a defesa dos interesses sócio
- econômicos das suas associadas, por meio de ajuda mútua.

Parágrafo 1 - No cumprimento de suas finalidades a entidade tem como
compromisso
ensentivar
a produção
de artesanatos
e a sua
comercialização,
que permitam
rendimentos
aos assedados,
sua
automanutenção e melhoria de seu padrão de vida, através dos recursos
naturais da cultura indígena e emplementos complementares:
Parágrafo li - Poderá atuar junto as instituições oficiais de particulares
pleiteando a abtencão de recursos para aplicação em suas atividades
sociais:
Parágrafo Ili - A entidade poderá firmar convênios, Contratos e acordos e
participar de iniciativas conjuntas.bem como receber doações de pessoas
físicas e juridicas de direito público ou privado, nacionais e internacionais:
Parágrafo IV - A associação das mulheres indígenas no seu conceito
abre direitos para mulheres brancas participar até mesmo na diretoria,
sendo deliberado e regulamentado por terço de seus membros;
Parágrafo V - A diretoria terá poder de nomear procuradores para
responder pelos interesses da entidade;
Parágrafo VI - Representar seus associados judicial e extrajudicialmente.

CAPÍTULO Ili
Das associadas
Art. 3° - A associação e constituída por número ilimitado.
A) Efetivos os que tendo livre disposição de sua pessoa concorda com o
presente estatuto e que estão de acordo com os trabalhos interno e
externo da entidade
B) Honorárias - os que são justificados pelo interesse da entidade e que
for aprovados pela diretoria e assembléia geral
Art. 4° - São direitos das associações:
A) Tomar parte das assembléias gerais, discutindo os assuntos que nela
forem discutidos
B) Solicitar esclarecimentos sobre as atividades da associação podendo
ainda consultar todos os livros de natureza contábil, o balanço geral de
todos os relatórios e prestações de contas;
C) Demitir-se da associação quando lhe convier, sem direito a quaisquer
indenização.
Art. 5° - Deveres dos sócios:
A) Zelar pelo patrimônio moral e material da entidade, colocando os
interesses da coletividade acima dos interesses individuais;
B) Cumprir disposições das leis, o presente estatuto e respetiro as
resluções regularmente tomadas pela diretoria e às deliberações das ;;Jn. _
assembléias gerais;
~
C) Votar e ser votado;
D) Indenizar a associação por quaisquer prejuízos morais e materiais que
eventualmente tenha ocasionado;
E) Esta em dias com as suas mensalidades e em pleno gozo de seus
direitos;
F) Não tomar decisões de assuntos pertinentes a associação nem falar em
nome desta sem previa e expressa autorização;
G) Todas as associadas previamente apoiadas não poderão transferir nem
vender seus produtos sem deliberações da diretoria;
Art. 6° - As associadas não respondem solidárias ou subsidiariamente
pelas as obrigações da associação.

CAPÍTULO IV
Da eliminação e exclusão
Art. 7º -A eliminação da associada dar-se-a através da assembléia
geral e terá que Ter no mínimo a aprovação de 2/3 dos associados!
garantindo o direito de defesa;
Parágrafo Único - A assembléia geral eliminará a associada que:
A) Houver levado a associação a prática de atos judiciais por obter
cumprimento de obrigações por ele contraida, ou qualquer prejuizo a
entidade.

CAPÍTULO V
Das assembléias gerais:
Art. 8° - A assembléia geral da associação que poderá ser ordinária
ou extraordinária e o pder supremo da lei e deste estatuto para tomar toda
e qualquer decisão de interesse da sociedade
A) As assembléias gerais serão convocadas pelo presidente, por 1 /3 (um
terço) das associadas e pelo Conselho Fiscal, com antecedencia no
mínimo de 1 (dez) dias para a primeira convocação, uma hora para a
Segunda e uma hora para a terceira;
B) Para efeito de quorum será exigida para a primeira convocação no
mínimo 2/3 das associadas e para a Segunda metade mais um e para a

o

terceira 1 /3 das associadas;
C) As

convocações

são

feitas

através

de

edital

e

veícolos

de

caornunlcação quando necessário, que deverá constar os prazos dias e
horas, local de realização a ordem do dia data e assinatura de quem

convocar a reunião;
D) O editªI t.le convocação. será afixado na sede da associação e outras;
E)

os trabalhos

das assembléias gerais serão dirigidas pelo presidente ou
seu aubstltuto, e auxítiado pela secretaria:
F) As assembléias ordinárias reunern. . s.e uma vez por ano para prestar
conta e ver os pareceres fiscais e planos sociais;
G) As assembléias gerais extraordinárias reunem-se sempre que for
necessário e tem poderes para deliberar sobre qualquer assunto de
interesse da associação dentre outros e competência exclusiva;
H) Reforma do estatuto
1) Elaboração e aprovação do Plano de Ação da Associação.

CAPÍTULÓ--VI
Da diretoria
A11. 9° - A associação de produtoras de artesantos das mulheres
indígenas Kaxinawá Tarauacá e jordão será composta pelas seguintes
membros: Presidenta, Vice-Presidenta, Secretária, Tesoureira, todas
eleitas pela assembléia geral para o mandato de dois anos sendo
permitido reeleição.
Parágrafo 1--A diretoria eleita ou reeleita é concedida plena. e ampla
liberdade de ação dentro das disposições deste estatuto;
Parág,t:ú:ifo li - A diretoria reunir-se-á ordtnartamente cada. trimestre e
elaca0rcli1rartamente sempre que necessárlo:
P.arágrafb Ili - São iríele9ivéis além dos· iirtpêdldós-' por crimes d~\iübbrrí'ô·
G'..~~
a;~cOnÕQ:liacooutar ou fé pública~

oº -

Art. 1
Cabe a Presidenta as seguintes atríbuições:
A) Supervisionar e encentivar as atividades da entidade juntamente com
os membros da diretoria;
B) Assinar junto com a secretária contratos e demais documentos
conetituldos de obrigações;
C) Reprpc;entar a associação em julzo e foro dele;
'

D) Assinar junto com tesoureiro
contábeis;
E) Dar voto de desempate;

cheques

bancários

e documentos

Art 11° - Ao vice - Presidente cabe colaborar nos trabalhos e substituir
nos seus empedimentos no prazo inferior a 90 dias. i , · ) ,
'
; , , :
Art. 12° - A secretária cabe entre outras as seguintes atribuições:
A) Secretariar e lavrar atas das reuniões da Diretoria e das assembléias

gerais responsabilizando -se pelos livros e registros da associação;
B) Responsabilizar-se pelo serviço de informações geral;
Art 13° - A tesoureira cabe entre outras as seguintes atribuições:
A) Assinar conjunt=r=-nte com a presidenta os cheques bancários
documentos contaoeis:
B) E responsabilizar-se pelos livros e documentos contábeis

e

CAPÍTULO VII
Do Conselho Fiscal:

Art. 14º ·· O conselho fiscal é constutuído de 06 (seis) membros,
sendo 03 (três) efetivos e 03 (três) suplentes todos associados e eleitos
pela assembléia geral para um mandato de dois anos, sendo permitido a
reeleição.
A) O
Conselho
Fiscal
reune-se
ordinariamente
trimestral
e
extraordinariamente quando necessário;
B) Con ipete ao Conselho Fiscal, fiscalizar os livros contábeis, atos

diretoria e dos sócios;

CAPÍTULO VIII
Do patrimônio e da Receita:

Art. 15° - o patrimônio da associação é constituído de todos os bens
móveis e imóveis, naturais, semoventes, legadas doações, ou subvenções,
de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou
internacionais.
A) Fica também

registrado

com direito exclusivo das Kaxinawá os
emblemas, desenhos e toda arte original da tribo;(txaki txishu,mae
musaa, shamatxi tsarnía, bawe txamta~ ouno bushka, txere beru shaJ?u
bushe; ~â[H~· hinâ; Txiteí' Kenei I\Jlô"ü .fxiüsfi; txére
Râb<atut Dunu Kate, Shàmâtxt Detxta, PÜshe Kene, Txên{Be-rü·'

B~rii'.$~tüsnpl:. M~k-~~.

Bes'a·
~;ã~t:a~s:=p!:ic!~~
~-r~:B~ú.~,·r~~.

Seµi Oetxia, Kapu, Bae, Puashü Aka.
.
B) Com o livre comércio nacional e internacional, com as formalidades das
leis;

Pan~grafo Único - A associação institucionará uma cota para cada
assedada pai a a manutenção da associação.

CAPÍTULO IX
Das Eleições:
Art 16° - A eleição para cargos eletivos será realizada com
assembléia geral no mês de Novembro através de votação secreta.
Art. 170. .• A eleição é feita em chapa subscrita pelo mínimo de 10
(dez) associadas em dias com suas obrigações sociais.

A) Todas chapas subscrita deverá ser registrada nos livros oficiais da
associação no mínimo 30 dias antes da eleição
Art. 18° - Toda assembléia geral de eleição deverá constar
obrigatóriamente o número de votos por chapa, votos em branco e nulos a
lista de presença a composição da nova diretoria e assinatura das
membros

CAPÍTULO X
Das disposições gerais e transitórias:
Art. 19° - A associação deverá adotar os seguintes livros: Ala de
assembléia geral.de lista de presença, Conselho Fiscal e contábeis.
Art. 20° - Em caso de extinção, o patrimônio da associação será
doado a entidades comgeneres públicas ou privadas na proporção e
indicação feita pela diretoria e aprovada pela assembléia geral.
Art. 21 - Os casos omissos
ratificados pela assembléia geral.

serão resolvidos

pela diretoria e

Att. 22° - O presente estatuto entra em vigor a partir desta data.
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JUDITE CARLOS DA SILVA
Pr-esidente da· APAMTNKTAJ·

CPF 'Nº 444.1'ôs.o·st- 34
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Às quatorze horas do dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa

e nove, realizou-se uma reunião na residência da senhora Judite Carlos da Silva ,
localizada na rua Simeão Leite Damasceno no bairro Senador Pompeu, município
de Tarauacá. Reuniram-se membros e sócios da referida associação, para
delibe, arem sobre os seguintes assuntos: Aprovação do Estatuto, Eleição e posse
da Diretoria e Conselho Fiscal. Oredecendo o edital de convocação a Sra. Judite

um

Carlos da silva fez

breve historlco da associação. Em seguida solicitou aos

sócios que indicassem duas pessoas: uma para presidir ~ outra para secretariar a
eleição. Foram indicados e aceitos Hélio Francisco L:.opes para presidir e Vângela
Maria Galvão de Lima para secretariar. Em seguida foram escolhidos entre os
sócios para compor a

diretoria as seguintes pessoas: Presidenta - JUDITE

CARLOS DA SILVA, brasileira,

aereana,

casada, RG

nº 234274

SSP-AC

e CPF

nº 444.105.062-34; Vice - Presidenta - OZÉLIA SALES, brasileira, acreena,
casada, RG nº 203770 SSP-AC e CPF

nº 434.567.·152~34; Primeira Secretária -

VÂNGELA rvtARIA GALVÃO DE LIMA, brasileira, »creane, solteira, RG nº

0196104 SSP-AC e CPF nQ 360.796.502-15; Primeira Tesoureira - MARIA JOSÉ
RODRIGUES LOPES, brasileira, acreana, casada, RG nº 187209 SSP-AC e CPF
nº 322.00,-.222-49; Conselho Fiscal - MARIA ANlZIA DE PAULA SABÓIA
KAXINAWÁ, brasileira, solteira, acreana,

RG nº 343769 SSP-AC e CPF nQ

694.995.272-49; MARIA DO SOCORRO LIMA KAXINAWÁ, brasileira, acreana,
solteira, RG nº 369773 e CPF nº 700.470.492-00; FRANCISCA DAS CHAGAS DA
SILVA BOTOZA brasileira, acreana, solteira, RG nº 0253625 SSP-AC e CPF nº

478.308.912-49. Suplentes JACIRA CARLOS DA SILVA, brasileira, acreana,
solteira, RG nº 0242149 SSP-AC e CPF nº 444.081.022-53; IOLANDA SALES

n· 3585'.fà'

MACÁRIO~.Brasileih:i~ acreana; sblteíra;·. R'G'
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MARJA:JERCIIJENE BOTOZA, brasileira,' acreanà,' solteira, RG ·no 369797 SSP-AC
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eleita por unanimidade para ó biênio 9912001, o presidente da mesa-deu posse a
dlretoria eleita. Nada mais havendo a tratar, eu Vângela Maria Galvão de Lima,
secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que após lida e aprovada por todos,
vai assinada por mim, pelo presidente da mesa e pela presidenta eleita.
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Secretáriada Mesa
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Presidenteda Mesa
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ílu~íte Carlos da Silva
Presidenta Eleito
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