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ESTATUTO 

CAPÍTULO I 

DA FUNDAÇÃO~ SEDE, FORO E OBJETIVOS 

Art, 1 º - A Associação do Povo Indígena Uru-eu-wau-wau, fundada em 08 de 
fevereiro de I 997, com sede no Posto indígena Jamary e foro no município de 
Ariquernes, estado de Rondônia, é uma organização civil, sem fins lucrativos, 
com tempo indeterminado de existência, que se regerá pelo presente Estatuto . 

. . ,. 
Art. i:_~A;:T: Associação do Povo Indígena Uru-eu-wau-wau congregará e 
representará os integrantes do Povo Uru-eu-wau-wau, tendo como objetivos: 

I - Promover o desenvolvimento das atividades sócio-econômicas em 
caráter coletivo; 

II - Promover a defesa do patrimônio territorial, ambiental e cultural do 
Povo indígena Uru-eu-wau-wau; 

IIT - Defender os direitos e interesses do povo Indígena Uru-eu-wau-wau 
junto aos órgãos públicos e privados; 

IV - Promover e des~volver intercâmbios, projetos e convênios com 
instituições nacionais e internacionais, governamentais e não-governamentais. 

r . .-_. 
r1 
j 

CAPITULO II ,, ; J 

·.1 • 

1 

1 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art, 3~ .;(·Sio órgãos da Administração da Associação: 
Í :?Assembléia Geral; : 
II - Conselho Fiscal; 
III - Diretoria. 

Art, 4° - São atribuições da Assembléia Geral: 
I - Estabelecer as metas e o planejamento de trabalho da Associação do 

Povo Indígena Uru-eu-wau-wau; 
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Art. 5º - A Assembléia Geral será convocada ordinariamente uma vez a 41da .. ~---- ~ 
período de seis meses, ou extraordinariamente, quandó se fizer necessário; \') -- - C1 
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Art. 6º - As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por consenso de se~~ 
participantes. 

I - As Assembléias somente serão instaladas com a presença de no mínimo 
50% de seus associados, observando-se a participação de representantes de todas 
as aldeias Uru-eu-wau-wau, 

11-Com exceção da Diretoria, os . membros da associação não respondem 
subsidiariamente pelas obrigações sociais'assumidas pela entidade. 
Art. 7° - A Diretoria da Associação será composta de um Presidente, um Vice 
Presidente, Um Secretário, um Vice-Secretáro, um Tesoureiro e um Vice 
Tesoureiro. 

II - Analisar e aprovar as ações desenvolvidas 
Associação; 

· . III - Analisar e aprovar as contas da Associação; 
.. i)V - Eleger a :qiretoria e o Conselho Fiscal; : ·! 

·. V - Discutir e: aprovar alterações no Estatuto da Associação. 

Art. 8º - Compete ao Presidente: 
I - Representar a associação judicialmente e extra-judicialmente; 

_ ·'. U - Orientar as atividades da Associação e convocar as reuniões da 
Dfr~.t~rni e a Assembléia Geral. .... 
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Art, 9" - Compete ao Vice-Presidente auxiliar o Presidente no exercício de suas 
funções e substituí-lo em caso de impedimento. 

Art. 10° - Compete ao Secretário: 
I - Proceder o registro das reuniões da Diretoria e da Assembléia Geral; 
II - Arquivar todos os documentos da Associação, além da 

correspondência expedida e recebida; 
III - Movimentar, cóm o Presidente e o Tesoureiro, os recursos financeiros 

da Associação. 

( )lt . .._.., Art, 11 - Compete ao Tesoureiro: 
I - Proceder, conjuntamente com o Presidente e o secretário, a abertura de 

contas, assinatura de cheques, requisição de talonários, bem como toda e 
qualquer providência necessária para a realização de operações bancárias, ouvida 
aFUNAI; 

II - Registrar toda a movimentação financeira da associação. 

Art. U.- o mand~to da Diretoria será de dois anos, podendo ser renovado. / ~ .· ,. Jr~~ 
· ... J,,1· 

Art. \3 - O Conselh~ Fiscal tem como atribuições: 
1- Acompanhar os trab~lhos da Diretoria, fiscalizando-a; 
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II. - Informar à Assembléia Geral os resultados de seu trabalho; 
VI - Auxiliar a Diretoria na convocação e· organização da Assembléia 
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I" •, '3: ''< 1 \. As'i. 14 - O Conselho Fiscal será formado por três integrantes, dos quais, doiff':;,·, ·3;->_ ":7:;1\ 

serão. indicados e escolhidos em Assembléia Geral, enquanto que o último; _' F .~ ::,.,, __ -=----- e,\ 
obedecef·â~ ao prin~íp~? tutelar de Custódia, ex,erc!dQ!pel~·t~AI, Lei Nº 6.00 r:·- ----- ô} 
de 19/L../73, que dispõe sobre o Estatuto do Ind10, sera indicado e legalmentê,1 · J 
constituído pela FUNAI, o qual atentará minuciosamente, acompanhando em \._ .,, 
todos os atos, ao que constam dos artigos 8.0, 9º, 10°, 11º, 12º e seus Incisos do ''····-=·~--·/ 
presente estatuto. 

Geral. 
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Art. 15 - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, 
. podendo ser renovado. 

Art. 16 - O Patrimônio da Associação será constituído pela contribuição de seus 
integrantes, doações e convênios, subvenções de órgãos públicos e privados, bens 
e valores adquiridos, rendas pelos mesmos adquiridos e/ou por outras fontes. 

Art. 17 ~ A Associação aplicará integralmente os seus recursos na manutenção e 
desenvolvimento de ações que beneficiem o Povo Indígena Uru-eu-wau-wau. 

Art. 18 - Em caso de dissolução da Associação, a Assembléia Geral decidirá 
sobre o destino do patrimônio, ouvida a Diretoria e o Conselho Fiscal. 

Art. 1,~,,~.i,q~ casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e pelo 
Consell}.9!1:f.iscal, com a devida Ratificação da Assembléia Geral. , , 

Posto Indígena do J amary, 08 de fevereiro de I 997. 
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DIRETORIA 

Ci2:bNiP:O.t Wc.Gl ~ lu <ili.. 
Divipá Uru-Eu-Wau-Wau 

l> Ui VA U R V 
Puruá Uru-Eu-Wau-Wau 

Mandei Uru-Eu-Wau-Wau 

CONSELHO FISCAL 

V1 ~ 1 ru "(r U,n lt 1i , t.1., . UÍOJJ.. ui (X).).., -7 Jurip Uru-Eu-Wau-Wau 

\JJ-6.~ u .f\JJ- SJ.- w ~·_:. WOJ.,l 
- '" ; ];"u-Wau-Wau 

. ~· Uká Urii~Eu~Wau-Wau 
,.:t.::·~·. 1- • • 

. ~:,1-,«!_~.f 

'·a Uru-Eu-Wau-Wau : . ' ,,_ 

Funcionários da FUNAI 

~~~fi:r~;J .li CL;.uJ 7 C ~ F ~ zão de Almeida 
· · Administrador Regional/Substituto 

P/P 1016, 11.11.96 

Noelir ~egreir~s 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO JUP AU DOS PUV~S VRU-EU 
W AU- W AU, ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA "',,..,. • ...:::.-- 

Aos treze (13) dias do mês de Fevereiro de um mil novecentos e noventa e sete (1997), na Terra Indígena 
Uru-Eu-Wau-Wau, Posto Indígena Alto Jamari, realizou-se Assembléia Geral para a Fundação da 
Associação· 99.s,'Povos Uru-Eu-Wau-Wau, bem como aprovação d~:. seu Estatuto. A sessão contou com 
representantes de todas as Aldeias Uru-Eu-Wau-Wau (Posto Indígena Comandante Ary, Alto Jarú, Jarnan <: 
Alto Jarnari), bem como de funcionários da Fundação Nacional do Índio - FUNAl 
Após leitura e aprovação do Estatuto, procedeu-se a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal 
A Assembléia indicou os candidatos e, em seguida, através do' voto direto, realizou-se a eleição dos 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal com os seguintes resultados: 

DIRETORIA 
Presidente: Divipá Uru-Eu-Wau-Wau (Com.Ary) 
Vice-Presidente: Puruá Uru-Eu-Wau-Wau (Alto Jarú) 
Secretária: Mandei Uru-Eu-Wau-Wau (Jamari) 
Vice Secretário: Puruen Uru-Eu-Wau-Wau (Alto Jarú) 
Tesoureiro: Mongtá Uru-Eu-Wau-Wau (Alto Jamari) 
Vice Tesoureiro: Boropó Uru-Eu-Wau-Wau (Alto JàruY 

CONSELHO FISCAL 
Jurip Uru-Eu-Wau-Wau (Jarnari) 
Uká Uru-Eu-Wau-Wau (Com Ary) 
Uaká Uru-Eu-Wau-Wau (Alto Jarú) 
Taroba Uru-Eu-Wau-Wau (Alto Jarnari) 

Os eleitos foram empossados ato contínuo. Eu, Noelir Rolin Negreiros, eleita na Assembléia para 
secretariar, lavrei a presente ata que vai por mim, pelo presidente e a secretária eleitos, devidamente 
assinada e os demais sócios fundadores. 
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ASSOCIAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS URU-EU-WAU-WAU A\·\:::.'~~"-~ .. .: 
JUPAU / .: . -~::ç;. 

.i . -··-- 
Posto Indígena Jamary, Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau ( _ _l_ 

Em, Ariquemes, 15 de Outubro de 1997. \ ·.. · - 
\ 
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RELAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONFORME DECISÃO EM··-· .... ··" 
.-'\.SSEMBLÉIA GERAL, 08.02.97 

~ .: "t}~ 
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Presidente: DIVTPÁ URU-EU-WAU-WAU, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e 
domiciliado no Posto Indígena Jamary, BR 421, a 50 KM de Ariquemes. 

t ~ ·l 
Vice-Presidente: PURUÁ URU-EU-WAU-WAU, brasileiro, solteiro, agricultor, residente 
e domiciliado no Posto Indígena Jamàry, BR 421, a 50 KM de Ariquemes. 

·1 
Secretaria: MANDEI URU-EU-WAU-WAU, brasileira, solteira, agricultora, residente e 
domiciliado no Posto Indígena Jamary, BR 421, a 50 KM de Ariquemes. 

·1 
Vice-Secretário: PUREI URU-EU-WAU~ W AU, brasileiro, solteiro, agricuÍtor, residente e 
domiciliado no Posto Indígena Jarnary, BRA21, .. a 50 KM de Ariquemes. 

Tesoureiro: MONGUIT Á URU-EU-WAU-WAU, brasileiro, solteiro, agricultor, residente 
e domiciliado no Posto Indígena Jarnary, BR 421, a 50 KM de Ariquemes. 

Více-Tesoureiro: BOROPÓ URU-EU-WAU-WAU, brasileira, solteira, agricultora, 
residente e domiciliado no Posto Indígena Jamary, BR 421, a 50 KM de Ariquemes. 

·- 

Apresentantes: - CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, residente e 
domi~ilfãdo na Rua Salgado Filho, n.º 1596 - Centro/ Porto Vêlho/RO. 

NOELIR ROLTN NEGREIROS, brasileira, solteira, residente e 
domiciliada na Rua C 17, casa 18, Quadra 14, conjunto Guaporé · 
Porto Velho/RO. 
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Portaria nº 016/FUNAI/ADR-PVH, de 23 de setembro de 1997, 

O ADMINISTRADOR I REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EXECUTTV A 
REGIONAL DE PORTO VELHO-RO, DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAJ, no uso da 
atribuições que lhe foram delegadas pela PORT. Nº 233/FUNAJ/PP, de 17.03.93, e tendo em vista o que 
consta no ART. 14 do Estatuto da Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, 

'·.: 
.,~::~~ 

RESOLVE: 

Art 1° - Nomear o servidor CHARLES FRAZÃO DE ALMEmA, ocupante do 
Cargo de Técnico de Contabilidade, Nl-A. l l, matricula 044 74 71, para representar esta Administração 
Executiva Regional de. Porto Velho, nas questões relativas à Associação do Povo Indígena Uru-Eu-Wau 
Wau -JUPAU- e Amondawa. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 



1' 

T. 

• f 

,;JrtJ·:· 
·.t' .. 

,, 

ii:y/~ . 


