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ASSOCIAÇÃO YAKIÔ PANARA 

Ata de Assembléia Geral 

Aos 17 dias do mês de março de 2008, reuniram-se em assembléia na Aldeia 

Nãsêpotiti, localizada na Terra Indígena Panará, os membros da comunidade 

indígena Panará, o Conselho Político e a Diretoria da Associação Yakiô, com o 

objetivo de discutir sobre os gastos excessivos dos recursos da indenização 

recebida pela comunidade através de ação judicial e doação dos honorários 
advocatícios dos advogados do Instituto Socioambiental. Estiveram presentes 

também André Villas-Bôas e Francisco Fortes pelo Instituto Socioarnbiental, os 

servidores Sebastião Martins e Tokokian Panará representando a AER Funaí 

de Colíder e Stephan Schwartzman, antropólogo especialista na sociedade 

'Panará. Às 7:30 horas foram iniciados a reunião na casa do centro da aldeia, 

denominada lnkô, local para onde conflui todas as conversas e toma-se 

decisões sobre assuntos de interesse do povo Panará Estavam presentes 

aciões e anciãs, lideranças, homens, mulheres, rapazes. 

André Villas-Bôas informou à comunidade que o dinheiro da indenização 

estava sendo gasto de forma excessiva, que em apenas dois meses (ianeiro e 

fevereiro de 2008) foram gastos quinhentos mil reais (R$500.000,00), valor que 

representa mais de 75% do saldo que se encontrava na conta no mês de 

dezembro de 2007, restando apenas um saldo de R$ 120.000,00, conforme 

informação recebida do gerente do Banco do Brasil de Guarantã do Norte. 

André explicou que ao tomar conhecimento desta situação de descontrole 

relatou-a ao senhor Megaron Txucarramãe, administrador da AER da FUNAI 

de Colider, sendo que ambos concluíram que o melhor para o povo Panará 

naquele momento seria solicitar ao gerente do · Banco de Brasil o bloqueio 

temporário da conta, até que a comunidade fosse informada da situação e se 

manifestasse. Megaron notificou formalmente a gerencia do banco, através do 
oficio 028 de 29 de fevereiro de 2008, através do qual solicitou o bloqueio 

temporário das contas 15300 e 15353, até a realização e deliberação da 

presente reunião . 
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Os gestores atuais da associação Yakiô Panará, Patikô Panará, Soti-i Panará e 

Kokô Panará, assim como Possua Panará, Perankô Panará e Kiampoprim 

Panará, que faziam parte da diretoria anterior, foram interrogados pela 
comunidade e suas lideranças sobre o estado das coisas. Os mesmos 
relataram que estava ocorrendo situação de descontrole, informando sobre a 
existência de um esquema de "empréstimo", mediada pelo Sr. João Cordeiro 
Filho, proprietário da Oficina Auto lmport Center, localizada na cidade de 
Guarantã do Norte, que adiantava somas de dinheiro para diversos Panará e 
posteriormente cobrava da Associação Yakiô, fornecendo em alguns casos 
notas fiscais de serviços de oficina que jamais foram realizados. Considerando 

os relatos que foram feitos, pode-se constatar que esse esquema beneficiou 
um conjunto de homens e rapazes Panará, cujo relacionamento se entrelaça a 
todas famílias Panará, no entanto, os homens mais velhos e as mulheres 
desconheciam essas transações assim como a extensão da movimentação 
dos recursos da conta da comunidade. 
Possua Panará identificou vários saques que ocorreram nos últimos dois 
meses, sendo que, parte dos mesmos reembolsaram esses "empréstimos" 
efetuados pelo Sr.João Cordeiro, a soma desses saques alcançou a cifra de 

aproximadamente R$ 220.000,00. No entanto, não se conseguiu averiguar o 
destino de aproximadamente outros R$ 280.000,00, que se somado ao valor 

dos saques identificados por Possua Panará, equivaleriam aos 
aproximadamente R$ 500.000,00 sacados da conta da Associação Yakiô nos 
últimos dois meses. 
Foram levantados vários pagamentos de cheques que cobriram despesas 
diversas e os "empréstimos" do Sr. Cordeiro. A soma desses pagamentos 
alcançou a cifra de aproximadamente R$ 200.000,00. No entanto, não se 
conseguiu averiguar o destino de aproximadamente outros R$ 300.000,00 que 
juntos somariam o valor de R$ 500.000,00 acima mencionados. 
O presidente da Associação Yakiô Panará, Patikô Panará, relatou que deixou 1 
(um) talão de cheque da Associação nas mãos do Sr. Cordeiro e suspeita que 
tenha havido falsificação nas assinaturas de cheques da Associação Yakiô que 
foram sacados da conta dos Panará. 
O Tesoureiro da Associação, Soti-í Panará, informou sobre a compra particular 
de uma caminhonete L 200 modelo 2002, no valor de R$ 59.000,00, através de 
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empréstimo ofertado pelo Sr. Cordeiro. A Caminhonete já foi entregue a Soti-í 
sem que nenhum pagamento fosse feito. Considerando os recursos de 

aposentadoria da família de Soti-í e seu salário na Associação, avaliou-se que 
o pagamento deste carro demoraria mais de 1 O anos para ser quitado. 

Informou também que recebeu do Sr. Cordeiro 1 (um) motor Yamaha 30 Hp e 1 

(um) bote de alumínio como presente, e não conseguiu explicar porque o 

mesmo lhe foi dado. 
Considerando a situação de descontrole e o enorme prejuízo causado ao 

patrimônio da comunidade Panará, o conselho político da Associação Yakiô 

Panará e as lideranças da comunidades resolveram tomar as seguintes 

providencias: 

1- Bloquear pelo período de 4 (quatro anos) o saldo de R$ 120.000,00 da 

conta de aplicação da Associação Yakiô Panará (conta número 15300) 

para que o mesmo possa render plenamente durante este período. 

2- Determinou que o desbloqueio só poderá ser realizado mediante decisão de 

uma nova assembléia da Associação e apresentação de ata 

correspondente a gerencia do Banco do Brasil, sendo obrigatória a 
interveniência nesta ata do Administrador regional da Funai, Megaron 

Txucarramãe ou seu procurador e do Representante do Instituto 

Socioambiental, André Villas Boas ou seu procurador ( Tel 11 - 3515 89 52). 

3- Está vedada qualquer iniciativa unilateral da diretoria da Associação no 

sentido de desbloquear a conta de aplicação sobre qualquer pretexto, 

cabendo a gerencia do banco zelar pelo cumprimento da decisão soberana 
da comunidade acima manifestada. 

4- A diretoria da Associação Yakiô Panará poderá somente movimentar a 

conta de número 15 353 que movimentará os recursos provenientes de 

projetos de fiscalização de manejo da comunidade Panará. 

5- É solicitado a gerenciado Banco do Brasil não efetuar pagamento de 

nenhum cheque da Associaç-ão com data a partir do dia 29 de fevereiro de 

2008 relacionado a movimentar a conta número 15300 que está bloqueada. 

6- A comunidade Panará e o Conselho Político da Associação Yakiô Panará, 

solicitam a Gerência do Banco do Brasil o fornecimento dos extratos de 
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todos os cheques que foram sacados no período de novembro de 2007 a 14 

de março de 2008. 
7 - Os extratos e cópias de cheque acima mencionados deverão ser entregues 

aos Senhores André Villas - Boas- Instituto Socioambiental e Sebastião 
Martins - FUNAI, que estão autorizados pela comunidade Panará e pelo 
Conselho Político da Associação Yakiô, a solicitarem qualquer outra 

informação a gerência do banco que possa ajudar esclarecer sobre o 
destino dos recursos da comunidade. 

Sem mais, a o Conselho Político da Associação Yakiô Panará, os direigentes 

da Associação e as lideranças Panará, abaixo subscrevem esta ata, tendo 
como testemunha os senhores André Villas Boas, Sebatião Martins e Francisco 
Fortes. 

Testemunhas: 
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Matricula 044 7072 
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Assessor do Instituto Socioambienta! 
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