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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DO POVO 
INDiGENA TENHARIM MORÕGWITÁ 

Cap. I - DenomirulÇão e Sede: 

Art. 1 ° - A Associação do Povo Indígena Tenharin é uma pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos, filantrópica constituída por indígenas da área 
T~ com sede na Aldeia Marmelo, abrangendo toda a área indígena dos 
município~ de Humaita e Manicoré - Estado do Anutzônas. 

Art. 2° - São seus fins: 
I - Atuar como entidade defensora dos Povos Indígenas, sobretudo em relação a 
garantia de suas terras, seu usufruto patrimonial exclusivo e seus direitos culturais; 
Il . - Articular-se com outras Organizações Indígenas ou de apoio e promover a 
solidariedade com os demais povos indígenas; 
m - Exigir dos órgãos públicos e ou dos seus programas governamentais de apoio aos 

· povos · indígenas a devida proteção legal no campo da saúde, da educação, da 
economia e da punição dos infratores dos direitos indígenas; 
IV - Buscar cooperação junto aos organismos de apoio aos indígenas para formação 
de agentes das 'áreas, principalmente no campo da saúde, educação e da consciência 
política sobre a realidade indígena e a política indigenista oficial; 

. V - Agir em juízo e extra judicialmente, inclusive na defesa patrimonial, cultural, 
ambiental e de outros intereses das comunidades indígenas Tenharim; 
VI - Desenvolver ações no campo de alternativas econômicas, visando a auto 
sustentabilidade do grupo, tendo sempre presente o equilíbrio ambiental, inclusive 
celebrar acordos e demais contratos com o poder público e pessoas de direito privado. 

Cap. Il - Dos associados e da administração: 

Art. 3º - o quadro de associados é composto exclusivamente de indígenas da área 
Tenharim que queiram integrar-se à associação; 

Art 4° - A associação é administrada por uma Coordenação Indígena eleita em 
.. assembléia geral, composto por seis (6) indígenas da área: um coordenador, um vice 
coordenador, um secretário e seu respectivo suplente, um tesoureiro e seu respectivo 
suplente, todos eleitos por um praro de dois (2) anos. 

Art. 5° - Os Coordenadores poderão receber pelo exercício de suas fimções sem 
· vantagens e privilégios. 

Art. 6° - Os essossíados tem · a obrigação de cumprir e fazer cumprir o presente 
estatuto. 
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Art. 1° - Os Suplentes para os cargos de secretário e tesoureiro, somente receberão· .,; 
ajuda de custo, caso assmnam o exercício da fimção. · · '' 

Art, 8° - Cabe aos Coordenadores Indígenas Tcnb__cJ.,d1)!~ 

a) Reunir periodicamente ou extraordináriamente sempre que necessário; 
b) Cumprir e fazer cumprir todas as decisões tomadas nas assembléias gerais e 
executar todos os trabalhos rotineiros da administração; 

Art, 9°' - Compete ao coordenador a representação da associação, ativa ou 
passivamente, em juízo ou fora dele; 

Art. 10° - Cabe ao vice-coordenador substituir o coordenador na hipótese de vacância 
do cargo e em seus impedimentos. 

Art 11 º - Compete ao coordenador e ao tesoureiro movimentar conjuntamente as 
contas bancárias em nome da associação, bem como a celebração contratual em nome 
da entidade. 

Art. 12° ~ Cabe ao secretário. e na íàlta deste aq_sen supleqte~ 

a) Elaborar as atas <las reuniões e das assembléias gerais; 
b) Atender a correspondência em dia e cuidar <la guarda dos documentos; 

Art. 13° - Compete ao tesoureiro, e na falta deste a9 seu Sl!I!.lente: 

a) Assinar solidariamente com o coordenador, cheques, recibos de quitação, contratos 
e quaisquer atos jurídicos que importem cru responsabilidade financeira; 
b) Manter atualizados os registros de débitos e créditos da associação; 
e) Apresentar relatório semestral de prestação de contas à assembléia geral; 

Art. 14º - Os presentes estatutos podem ser alterados cm quaisquer de suas 
disposições mediante deliberação de Assembléia Geral ou Extraordinária, previamente 
convocada para este fim . 

Art. 15° - Os associados uão respondem, subsidiáriamente, pelas obrigaçôes sociais da 
entidade, 

Art. 16° - Na hipótese de dissolução <la Associaçâo Indígena do Povo Tcuharim, por 
deliberação de assembléia geral o seu patrimônio líquido será transferido pura o Povo 
Indígena Tenharim, 
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Art 1 r - A Assembléia Geral Ordinária, reunir-se-à duas vezes por ano e 
extraordináriamente quando necessário, mediante convocação do coordenador ou por 
um terço dos associados . 

. Art, 18° -As assembléias gerais deverão ser instaladas cm primeira convocação com u 
presença de dois terços dos associados e em segunda convocação com qualquer 
número presente. 

Cap. III - Das disposições gerais~ 

. Art. 19° ~ O presente Estatuto passará a vigorar a partir da sua aprovação pela 
Assembléia Geral. 

J 
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ATA DE ANÀLISE .•. E APROVAÇÃO DO F,STATUTO E ELEIÇÃÓ DA. ASSOCIAçÃO DOS POVOS INDÍ. 
OENAS TENHA.RIM - MORÕGWITA. 

Aos dez dias do mês de julho de hum mil novecentos e noventa e seis, no Pos- 
'*' I' , to Ind1gena Tenharim, Marmelo, no municipio de Thunaita, Estado do Amazona.s,r.!. 

un1ram-se_em Assembleia Geral os membros da comunidade Tenharim do Marmelo,Ma 

fuir e Est1rão Grande, e os representantes das segu1ntes entidadess CUNPJ:R 

Coordenaçi~ da Uniio das Nações e Povos rndÍganas de Rondônia, Norte do Mato/ 

Grosso e Sul do Ama.zonas - Sro Almir Narayamoga. Su:ru.Í - Coordenador Geral e 

Valmir Parintintin - Coordenador de Imprensa, que t&.lllbém representa a APIPAM 

Ãesooiação do Povo Ind{gena ~ar1nt1ntin do Amazonas, Orlando Karitiana repre 

sentando a APK - Associação dos Povos IndÍgenas Karitia.na e Representação dos 

Estudantes dos Povos Indigenas de BondÔnia, Kanindé - Associaçio de Defesa Et 

no Amb~ental - Sra. Ivaneide Bandeira Cardozo, GIM[ - Conselho Indigenieta 1\! 

Sionário, Sr. Volmir Eavareaco e Dra. Maria Cecília FiliPini - Advogada, re 

pr.esentante· da comunidade fu.rintintin do Pupunha ,' sr. Antonio Pa.ri_ntintin,re 

presentante da ~-vlfAI - :Fundação Naoional do Indio, Sr. MarcÍlio Jaoome de 

.) 

; .., 
Almeida., oom o seguinte ponto de pauta: Análise e Aprovaçao de Estatuto e 

Eleição da Coordenação da Associação do Povo ÍndÍgena Tenharim - MORÕGWJTA. O 

Estatuto foi analisado e aprovado pelos membros da comunidade por unanimidade 

dos votos em segu.ida foi inotaurado o processo de eleição, sendo escolhido P.!. 

ra contagem de votos a Dra. Maria Cecilia F'i.liPini e a Sra. Ivaneide Bandeira 

Cardozo e como fiscais o Sr. Almir Narayamoga SuruÍ, Sr. Ricardo Tenha.rim e 

Sr. Leo Tenhar:i.m, foi dado illiCio a votação pelo mesário Sr~ Valmir Parintin 

tim, ás doze horas. Concorrondo para coordenador Oerals Sr. João Bosoo da Sil 

va Tenharim e João Sena Tenha.rim, para Seoret~riot Margarida. da Silva Tenha,..' 

rim e Domiceno Tenharim, para. Tesoureiro: Valeri,a.no Tenharim, Francisco Tenha 

rim e Ivan Tenharim• Foram apurados os votos aendoz Coordenador Oerals João Se 

· na Tenharim - 9l(noventa e um) votos; João Bo~oo da Silva Tenharim, 47(quare.a. 

ta. e sete) votos; Secretário: Margarida da Silva Tenha.rim - 6l{aeseanta e um) 

.votos e Dom1ceno Tenha.rim - 83(01tenta e tres) votosJ Tesoureiro: Valor1ano ' 

Tenharim - 12(doza) votosJ Francisco Tenharj_m - 27(vinte e aate) votos e Ivan 

Tenhar:i.m •.• 96 {noventa e seis) votos o Ficando a. coo rdenaçjio ele.i ta assim com- 

pca ta s Coordenador Geral: João Sena TenharimJ+d'~~~- +- 
Vioe-o:ordenador' João Boaco da Silva Tenbari~k-:: e<SIÀÇQ dq_ Se 4-::r /...,,,.,[,_.,. 
Secretario: Domiceno TenharimJ-~~aa.<.&?nz=--~<~•4.:;....,',~<~??':----~""""""~~~.--~ .••...•..•... '--~~~~--~--- ·~~~ 

Suplente: Margarida. da. Silva Tenha:r:i.mJ ~~ cio., M/2.Pqy ~Kfl\ 

Tesoureiro: Ivan Tenha.rimJ ê11m.z2:. &krud/l, •. 
Suplente: Francisco Tenb.arimJ.:f:.~trs=-~----"',:x'??t:2~·~...._~I-.ea:,, ••..••. ~J,.....,Y::L-?fu.:2::ti..,....· ••.••••. ~...---~~--~~~~~ 
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' Encerrada a eleição as 13i00 ba(treza horas) o Sro Valmj_r Par1ntint1n, deolarou 

.. 
1 1 i.: empossado os eleitos, foi dado voz aos alei tos que fizeram uso agradecendo o a- 

poio• Em seguida foi dado o direi to a todos de .ae manifestarem, como nill6Uem fez 

i. · uso da pa.la.-vra o Sr. Valrnir Pa.,rj,ntintin, chamou o cacique Alexandre Tenharim, ' 

que agradeceu a todos e declarou.encerrada e Criada, digo• a AssemQlé1a Geral 

criada a Associação e eleita a coordenação. Eu, Ivaneide Bandeira Cardo~o, se- 
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