
ESTATUTO J )/\ ASSOCIAÇÃO 
DA COMUNIDADE 1 '1.DÍGENA 

NUKJNI DA REP\J ,.5LICA 

Capitulo 1. 
Da denominação, duração. sede. foro e fin~ .. 

Artigo l". À Associação Indígena Nukini localizada na área Indígena da República, 
denominada AlN. é uma entidade de direito priva .lo sem fins lucrativos. com prazo de 
duração indeterminado com sede na área iruligena tlllkini no município de Mâncio Lima e 
foro na cidade de- Mâncio Lima- AC. 

Capitulo li 
Dos objetivos sociais. 

Artigo 2°. A -Associação Indígena Nukini Terá os sei uintes objetivos: 
• Defender os direitos e interesses de seus associauos. 
• Preservar a floresta e seu ecossistcn.a. 
• Ajudar a resgatar a cultura Nukini. 
• Garantir o usufiuto exclusivo da terra mdigc.ia demarcada e homologada do povo 

Nuk ini. 
• lutar pela implantação de programas na úca < 1'. educação escolar indígena e na saúde 

que respeitem a cultura, as tradições. o~ .-~>sh1mc;; e a forma organizativa dos associados 
• Promover f1 execução de cursos, estudos, scruim.i ios, treinamentos e auxílios técnicos 

na» áreas rie desenvolvimento social, econômico ambiental aplicáveis na área. 
• Lu.1 ar pclí1 autonomia econômica e polh ica da co munidadc, 
• Lutar pela melhoria do transporte e cumcrc.rlizacão dos produtos extrativistas e 

artesanais da comunidade. 

Parágrafo l 
·No curnp: intento de suas finalidades a Associação AIN deverá gerar rendimentos que 

permitam aos associados a sua manutenção e molha-ia de seu padrão de vida através da 
administração das produções agrícolas. extrativistas •! artesanais. 

Paragrafo 11 
Os associados, inclusive os que compõc.n a di etoria, o conselho fiscal e o conselho 

deliberativa. não poderão receber neuhun- tipo -le remuneração pelo desempenhe de 
funções na associação. 

Parágrafo 111 
Os associados poderão, entretanto, ser rccmbr lsados das despesas de alimentação, 

transporte e hospedagem, desde que reali.vdas 110 e cercicio de atividades de interesse da 
associação. 

Parágrafo 1 V 
AIN poderá atuar junto as instituições governamentais e não governamentais, através de 

convênios, contratrs e financiamentos. pleiteando a , ihtençâo de recursos para aplicação em 
suas ai ividadcs econômicas, sociais e culun ais 



Capitulo Ili 

Dos membros 

Art. 3º 
Poderá associar-se na AIN todo Nukini, que residir dentro da área indígena. que tiver 

compromisso com a comunidade e disposição para respeitar o presente estatuto. 

Paráur afo único •.. 
O número de associado não terá limite máximo, mas não poderá ser menos de C>S 

pessoas. 

Dos direitos 

Art. 4° 
São direitos dos associados: 

a) Votar e ser votado 
b) Participar de todas as atividades associativas 
e) Participar das assembléias gerais. ordinárias e extraordinárias 
d) Ocupar cargo eletivo 
e) Tomar parte em comissões ou grupos de trabalhos. quando designado pela diretoria 
I) Frequentar a casa da reunião localizada no centro da aldeia 
g) Ter livre acesso a todos os livros de natureza contábil da associação, bem com todos os 

relatórios e prestações de contas 
h) Participar de todas as decisões que envolvam a aplicação de recursos na área social ou 

que digam respeito a situação da terra Nukini 

Parágrafo 1 
Entende-se por aplicação de recursos sociais qualquer beneficio alocado pela associação 

para área de habitação. saúde. educação, transporte. comercialização e desenvolvimento 
econômico. 

P;u itgrafo 11 
Os direitos sociais previstos neste artigo são pessoais e intransferíveis. 

An. 5° 
São deveres dos associados· 

a) Prestigiar a associação, zelando pelo conceito e difundindo seus objetivos. 
b) Comparecer às assembléias gerais. 
e) Zelar pelo patrimônio moral e material da associação, colocando os interesses da 

comunidade acima dos interesses individuais. 
d) Pagar corretamente suas mensalidades e outras contribuições que forem decididas cm 

assembléia. 
e) Cumprir as disposições do presente estatuto e respeitar as resoluções regularmente 

tomadas pela diretoria e as deliberações da assembléia geral. 
1) Ajudar a associação a cumprir seus objct ivos. 

Capítulo IV 

Da ".',sscmbléia geral 



.rt. 6<' 
A assembléia geral é o órgão máximo da AIN e é composta por todos os sócios em gozo 

de seus direitos e deveres tendo a função de resolver e deliberar sobre quaisquer questões 
referentes a associação. 

Pa1 ágrafo 1 
O associado que tiver 6 meses atrasado com sua mensalidade, poderá participar da 

assembléia. porém direito de votar e de ser votado. 

Parágrafo 11 
Na assembléia ordinária será examinado. discutido e aprovado o relatório da diretoria 

relativo às atividades sociais e econômicas da associação. 

Parágrafo I i 1 
A assembléia geral será convocada pelo presidente. pelo conselho fiscal ou 40% dos 

associados. 

Parágrafo 1 V 
Os trabalhos da assembléia geral ser ão diriuidos pelo presidente. salvo quando se tratar 

da discussão e aprovação da prestação de contas referente ao mandato do presidente. Neste 
caso. a assembléia nomeará qualquer associado para presidir os trabalhos. 

Parágrafo V 
A assembléia reunir-se-á ordinariamente ().:1 (quatro) vezes ao ano. sendo 

necessariamente, uma no início e outra no final. 

Parágrafo VI 
A assembléia gemi extraordinária reunir-se-á sempre que necessário e terá poderes para 

deliberar sobre qualquer assunto de interesse da associação 

Art. 7' 
Compete a assembléia geral: 

a) Elaborar e reformar o presente estatuto. cm reunião convocada especialmente para esse 
fim. 

b) Decidir por maioria qualificada. sobre a fusão, incorporação e extinção da associação. 
cm reunião convocada especificamente para este fim 

e) Deliberar sobre outros interesses gerais da associação 
d) Proceder a eleição para os cargos eletivos da AIN. 

Parágraio único 
Em caso de extinção, a assembléia geral deverá decidir sobre o destino cios bens da 

associação. devendo observar para tanto, as disposições da legislação civil. 

An 8º 
O que ocorrer nas assembléias ordinárias e extraordinárias, deverá constar em ata. cm 

livro prórn io, lido e aprovado pela maioria dos membros da associação e assinado no final 
dos trabalhos pelos membros da direto, ia. 

Capítulo V 

Da administração 

3 



J\1 t l) 

J\ administração da J\IN é composta pela ductoriu. pelo conselho deliberativo e conselho 
fiscal, 

Da diretoria 

Art. \O" 
J\ diretoria será composta de: 

a) Presidente. 
b) Vice presidente. 
e) Secretário. 
d) Tesoureiro. 

Parágrafo unico. 
Cnmo suplentes serão eleitos o segundo sccretáno e o segundo tesoureiro que assumirão 

a titularidade de seus respectivos cargos, na ausência ou impedimento de seus titulares. 

Art. 11º 
Compete a diretoria coletivamente 

a) Exercer a administração dentro das leis estatutárias 
h) Contratar funcionários, fixando-lhes salários. 
e) Autorizar despesas 

Art. 12º 
Compete ao presidente: 

a) Convocar e presidir as reuniões da diretoria e assembléias gerais. 
b) Presidir as convenções e cerimônias patrocinadas pela associação. 
e) Despachar e assinar com o tesoureiro todo e qualquer documento contábil que envolva 

responsabilidade patrimonial ou Iinanccira. 
d) Representar a associação cm juizo ou fora dele. ativa e passivamente, por si ou por 

meio de seus substitutos estatutários ou através de procuradores legalmente constituídos 
com poderes específicos. 

e) Distribuir tarefas aos demais membros da diretoria. 
1) Coordenar as atividades da associação 
g) Elaborar junto com a assessoria projetos de desenvolvimento comunitário, de forma a 

beneficiar toda a comunidade indígena Nukini. 
h) Manter intercâmbio com entidades estaduais. nacionais. inter nacionais congêneres e 

representar a associação cm eventos de seus interesses. 
i) Autorizar o reembolso <las despesas realizadas pelos associados no exercício de fimçõcs 

do interesse da associação. 
j) Exercer outras atribuições inerentes ao cm go não previstas expressamente neste 

estatuto. 

Do vice presidente 

/\1 I IJº 
( 'ompctc ao vice presidente: 

a) Substituir o presidente nas suas ausências. impedimentos ou licenças 
b) Supervisionar e orientar os trabalhos da secreta.ia. tesouraria e do pessoal contratado. 



Art. 14º 
Compete ao secretário. 

a) Secretariar as reuniões da diretoria e das assembleias ordinárias, extraordinárias e geral. 
h) Redigir as atas e os documentos que contenham decisões coletivas. 
e) Organizar arquivos e fichários da associação. 
d) Atender as demais atribuições que lhe forem conferida pela assembléia. 

Art 15º 
Compete ao tesoureiro: 

a) Assessorar o presidente em todos os assuntos contábeis. 
b) Levantar mensalmente o balanço demonstrativo. 
e) Manter sempre cm dia os serviços de contabilidade. 
d) Responsabilizar-se pela guarda dos livros contábeis. 
~) Fornecer todas as informações solicitadas pelo conselho fiscal. 
t) Assinas, conjuntamente com o presidente, todo e qualquer documento que envolva 

responsabilidade patrimonial ou financeira. 

Art.16º 
Ao segundo secretário e ao segundo tesoureiro compete substituir, respectivamente o 

secretário ou o tesoureiro em suas ausêrcias, impedimento ou licenças. 

Do conselho deliberativo 

Art. 17º 
O conselho deliberativo é o órgão consultor da diretoria que ajudará na avaliação, 

proposição e correção dos u abalhos da associação. 

Pai agrafo 1 
O conselho deliberativo é formado por três associados eleitos cm assembléia. 

Parágrafo 11 
Representa a associação na sua comunidade 

Parúgrafo Ili 
Programas e campanhas de divulgação da associação. 

Parágrafo IV 
O conselho deliberativo reunir-se-á de quatw cm quatro meses ou sempre que se fizer 

necessário, a fim de acompanhar os trabalhos da diretoria. 

Do conselho fiscal. 

Art. 18" 
O conselho fiscal é constituído por três membros. 

/\11. 19º 
Compete ao conselho fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações contábeis. 

Art 20º 
O conselho fiscal reunir-se-á ordinariamente de dois cm dois meses com toda a diretoria 

a ftni de acompanhar e avaliar a contabilidade da associação 
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Art. 21º 
As atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo proibida a 

distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes. mantcncdores ou associados 
sobre qualquer forma de pretextos 

Art.22" 
Os membros da diretoria. do conselho deliberativo e do conselho fiscal, serão eleitos por 

voto aberto e terão duração de dois (02) anos. podendo ser reeleitos. 

Capitulo VI 
Das penalidades. 

Art. 2Jº 
Os associados estão sujeitos às seguintes penalidades: 

a) Advertência verbal. 
h) Advertência por escrito. 
e) Suspensão para quem não respeitar o presente estatuto e as resoluções tomadas pela 

diretoria ou pela assembléia 

Capitulo VII 
Do patrimônio 

Art. 24º 
O patrimônio da associação poderá ser const ituidn de: 

a) Donativos, doações ou legados de qualquer natureza. 
h) Rendas de compra e venda. 
c) Auxílios e subvenções recebidas 

Art 25º 
A associação deverá Ter os seguintes livros: mau iculas dos sócios. atas das reuniões da 

diretor ia, das assembléias gerais. do conselho fiscal e outros livros contábeis e fiscais 

Capitulo VIII 
Das eleições 

Art 2(,º 
As eleições serão feitas de forma aberta, sendo os nomes indicados pela assembléia. 

Art.27'' 
Todos os atos relativos as eleições deverão ser registrados no livro de atas das 

asscmbl éias. 

Art. 28º 
No termo de encerramento da ata da assembléia cm que se realizar a eleição, deverá 

constar o núrnenro de votos, votos brancos e nulos. a composição da nova diretoria e do 
conselho fiscal e a assinatura de todos os membros. 

Capitulo IX 
Das disposições gerais e transitórias 
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/\rt 2o/ 
/\ associação só poderá ser dissolvida por deliberação da assembléia crdiuária 

convocada para essa finalidade. 

Art. JO" 
Em caso de dissolução da associação seus bens remanescentes. satisfeitos todos os 

compromissos da associação deverão ser destinados à comunidade indígena Nukini dotada 
de personalidade a critério da assembléia. 

Art. 31" 
Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos em assembléia geral dos associados. 

Art 32" 
Este estatuto. aprovado cm assembléia e registrado no cartório civil de pessoa jurídica 

entrará cm vigor a partir da data de sua aprovação. 

Conumidadc l ndigcna Nukini, 20 de julho de 1999 



,. 

Ata de fundação da Associação 
Do povo Indígena Nukini da República 

Aos vinte dias de julho de mil novecentos e noventa e nove, às nove horas da manhã, na 
escola Pedro Antônio de Oliveira na área indígena Nukini da República localizada no Rio 
Môa, município de Mâncio Lima, reuniram-se a comunidade indígena Nukini com a 
imprescindível finalidade de fundar a associação do povo Nukini no Rio Môa doravante 
denominada de AIN. Inicialmente o plenário designou por aclamação o senhor Paulo Cézar 
Oliveira Silva para presidir e dirigir a sessão de fundação e, eu, Maria Valdenice Silva de 
Souza, para secretariar a mesa. Isto posto, o presidente declarou abertos os trabalhos, 
convidando todos os presentes para discutirem sobre a importância e objetivos da 
associação sabendo que deverá formular-se nos preceitos de defender os interesses dos 
sócios, preservar a floresta e seu ecossistema, respeitando a época da reprodução das caças 
e dos peixes, ou seja, não caçar com cães na época da reprodução das caças e nem pescar 
com manga na época da piracema, lutar pela melhoria de transporte, buscando para tal 
meios junto aos órgãos governamentais e não governamentais, parta beneficiar transportar e 
comercializar sua produções agrícolas e artesanais. Além disso, a associação deve 
representar os associados nas reivindicações relativas à educação escolar indígena, saúde, 
gerenciamento dos meios de produção, melhoria do zoneamento, em fim, a associação 
deverá buscar a melhoria de vida da comunidade Nukini. Após esta breve discussão sobre 
os objetivos da associação o presidente explanou sobre a proposta de estatuto da mesma, a 
qual foi elaborada por sessenta e sete pessoas com a assessoria do Conselho lndigenista 
Missionário. Logo após a elaboração da proposta estatutária, a secretária da mesa passou a 
leitura, artigo por artigo, que no final foi aprovado por unanimidade pelos presentes. 
Encerrada a aprovação do estatuto, o presidente declarou solenemente fundada a 
Associação do Povo Indígena Nukini- AIN. Em seguida foram escolhidas as pessoas para 
comporem a diretoria, o conselho deliberativo e o conselho fiscal. Vários nomes foram 
apresentados, sendo que a assembléia elegeu por unanimidade as seguintes pessoas para os 
seguintes cargos. Presidente: PAULO CEZAR OLIVEIRA SILVA; Vice Presidente: 
JUSCELINO DA COSTA NASCIMENTO; Secretário: MARIA V ALDENICE SILVA DE 
SOUZA; Segundo Secretário: VÂNIA MARIA REBOUÇO DA SILVA, Tesoureiro: 
ALEXANDRA MARIA MUNIZ NUKINI; Segundo Tesoureiro: FRANCIELSON COSTA 
DE OLIVEIRA. Todos residentes e domiciliados na terra Indígena Nukini. Conselho 
Deliberativo: GUMERCINDO SILVESTRE DA SILVA, ELCILENE COSTA DE 
OLIVEIRA, SORAIA DA SILVA SILVA. Conselho Fiscal: JOSÉ NALDO MANERO DE 
OLIVEIRA, CLAUDECIR COSTA MUNIZ e CLEUZA EVARISTO DA COSTA, todos 
residentes e domiciliados na terra Indígena Nukini. Após a eleição foi dada a posse aos 
eleitos que agradeceram a confiança neles depositada. Em seguida foram escolhidos os dias 
de reunião da diretoria e o pagamento da taxa da mensalidade todo dia vinte de cada mês. 
Foi aprovada a taxa mensal de um real para o sócio que não tenha nenhuma forma de 
contrato e dois reais para os funcionários que são contratados por órgãos públicos, ficando 
os reajustes a serem discutidos em assembléia. Não havendo mais a ser tratado, o senhor 
presidente deu por encerrada a assembléia, eu, Maria Valdenice Silva de Souza lavrei a 
presente ata que segue assinada por mim e pelo presidente. 

Presidente Secretária 
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