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ESTATUTo soclAL DA uNiAo povos iNDfGEr\iAs Do VALE Do jAVARI IAVApi
Rua Augusto Lureiro, 75 - centro
Atalaia do Norte

AM

PEDRO DACIO RODRIGUES MELLO

Nestes termos ,
Pede deferimento.

PAULO DI.

I

-.H! i.A DA SILVA

E8tatuto Sodal da
Uniao dos Povo8 Indigenas do Vale do )avari - UNIVA)A

cApfruLO - I
DA ENIDADE
Art. 1°- A Uni5o dos Povos Indlgenas do Vale do Javari 6 uma entidade civiL de direitos

privados sem fins lucrativos, partid6rios e religiosos, com sede e foro na cidade Atalaia do
Norte, site a Rua Cunha Gomes. N° 123 - Centro CEP - 69.650000. Estado do Amazonas,
com prazo de duracao indeterminado.

cApfTue - 11
Dos Opjetivos e Fins
Art.2°- A UNIVA]A tern por objetivos e fins:
I.
Promover a articulac5o junto aos povos indigenas do vale do Javari, rapresentada

pelas etnias: Kanamary, Kiilina, Marubo, Matis e Mayuruna. Visando a defesa
dos direitos constitucionaify conscientizar os povos indigenas para sua
autonomia, valorizando seus conhecinentos tradicionais e modo sobrevivchcia;
11.
Promover a articulacao junto aos 6rgaus competentes, responsaveis pela protecao
e defesa dos direitos ind{genas, ben como as suas terras indigenas e ao meio
ainbiente;
Ill.
Articular junto aos drg5us competentes, visando a pardcipacao indigena no
inbito das Polfticas P`iblicas, que beneficiem as comunidades na area de saiide,
educaqao autosustentabilidade, capacitacao...;
IV.
Estimular a preservac5o das culturas tradicionais des povos indfgenas,
Incentivando a consolidac5o de seus conhecimentos tradicionais e a educagao
bilingue em todo o Vale do }avari;
V.
Incendvar aos povos indigenas para a ocupac5o de suas terras, criando ou
deslocando comunidades, a fin de garantir a ocupaq5o permaneute da terra
indigena do Vale do ]avari;
VI.
Buscar parceria com outros povos indigenas e Organizac6es (indigenas e nao
indigenas) ben com os 6rgaos govemamentais in imbito, Nacional e
lntemacional, visando a defesa dos direitos dos povos indigenas e a sua
sobrevivchcia nos contextos politicos, econ6micos e sociais da autoridade;
VII.
Apoiar a iniciativas dos povos ind{genas atravis de sua organizac6es
comLmitirias fim de criar novas condiq6es locais de producao e subsistencia;
VIII. Incentivar os indigenas` que mora nas cidades adjacentes a Terras indfro com
o otyetivo de conscientiza+os a retomarem as suas aldeias de origem, evitando o
6xodo de outras famflias para fora de suas terras;
IX.
Contratar pessoal, adquirir, construir, ou alugar os im6veis necessatios, as suas
instalaq6es administrativas, tecnologias e de outras naturezas que fizeremm

necessfro;
X.

Celchrar convenios com qualquer entidede ptiblico ou privada com o bpjetivo de

promover o melhor atendimento na area de sa`1de, educacao, cultura, esporte,
lazer, produtio sustenfavel, transporte, beneficiamento, armazenamento de
produto, dassificacao industrial, assistencia t6cnica, e outros serviqos necessarios;
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XI.

Criar grupos de trabalho, comissao ou similar de acordo com as necessidades,
ben como filiar sua associacao de base congcheres gem perder suas
individualidades e poder de decisao.

CAPITULO-Ill

DA 0RGANIZACA0
Art.3°- Sao membros da UNIVA)A, tinica e especificamente, os indfgenas que habitam na
area do Vale do ]avari.
Parigrafo thico: Os membros nao respondem subsidiar6 nem solidariamente pelas
obrigac6es da UNIVA}A.
Art.4°- A tJNIVA]A possui os seguintes 6rgaos de deliberacao:
I.
11.

Ill.
IV.

ASSEMBLEIA GERAL;
CONSELHO GERAL;

COORDENACAO EXEctJTIVA;
CONSELHOFISCAL.

CAprruLo - Iv
DA ASSEMBLEIA GERAL
Art.5°- A Assembleia Geral e o 6rgao maxima de deliberacao da UNIVA}A devendo ser
composta, iinica e exclusivamente, por representantes ind{genas que habitam o Vale do
avarl.

Art.6°- A Assembleia Geral reunir-se-a em §es§ao ordin&ria a coda trts (3) anos e
extraordinariamente, quando convocada por 2/3 da coordenacao Executiva ou de pelo menos
a metade do total de integrantes que compdem o conselho Geral;
Paragrafo dnico: A Assembleia ordin6ria dever4 ser convocada com uma antecedencia de 90
dias e a extraordin6ria com uma anteced€ncia de 45 dias.

Art.7Q - 0 Conselho Geral e formado pelos caciques de cada povo e comunidade.
Art.or - Compete ao Conselho Geral;
I. Partidpar das programa¢6e§ de avalia¢ao e plan¢amento das atividades das

programac6es de avaliacao e planejamento das atividades da referida
organizacao indlgena;
11. Zelar pelo cumprimento das finalidades institucionais e das disposi¢6e§
estatut6rias, ben como das decis6es emendadas da Assembleia Geral;
Ill. AutorizaLr a aliena¢ao pemuta ou instituic5o de Gnus sobre ben§ e im6veis
pertencentes a UNVIA}A, referendados pela Assembleia Geral;
IV. Acompanhar, auxiliar e fiscalizar os trabalhos da Coordena€ao Executiva;
V. Decidir sobre a cria€ao de setores, conforme demandas da UNIVA|A;
VI. Analisar e aprovar o orcamento, o projeto e plano§ (mensais e anuais) da referida
organiza¢5o indigena;
VII. Analisar e aprovar os relat6rios de atividades, bern como balancetes e Presta€6es
de Contas da referida onganiza€ao indigena;
VIII. Formar Grupo de coordenadores Regionais para o acompanhamento regular
das atividades da Coordena€ao da UNIVAJA, sendo formado por urn representante 'de
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cada sub-regi6es: Alto rio }aquirana Q4ayuruna); Medio rio ]avari (Mayuruna e
Kanamary); Medio rio CuruGi quayuruna e Kanamary, Kulina e Marubo); Alto rio
Curued quarubo); Medio rio ltui (Marubo e Matis); Alto rio Itui (Marubo) e m6dio e
Alto rio ltacoal (Kanamary);
IX.
0 grupo de coordenadores regionais 6 (sera) escolhido mediante as

programa€6es, nas aldeias, do Conselho Geral da UNIVA]A, o qual exercerd urn
mandate de urn ano.

COORDENADORES REGI0NAIS
Art. loo - Compete ao Grupo de Coordenadores Regionais:
I.
Participar dos encontros do Grupo de coordenadores Regionais;
11.
Atuar como interlocutores entre a coordena€5o Executiva e as liderancas
indlgenas do Vale do }avari;
111.
Acompanhar os trabalhos da uNIVAJA`, assim como os desenvolvimentos
das metas estabelecidas, o plang.amento de trabalho da organiza€ao
indigena e reportar ao Couselho Geral;
IV.
Apoiar a coordena€ao Executiva da uNIVA]A na organiza€ao de seus
eventos no interior da Terra indigena do Vale do Javari, ben como na
convoracao de reuni6es e demais programac6es da entidade;
V.
Zelar pela guarda, cumprimento e fazer cumprir o estatuto da entidade;
Art Ilo - 0 conselho Geral reline-se a cada ano, ordinariamente e extraordinarianiente,

quando convocado por 2/3 da Coordenacao Executiva ou a pedido de pelo menos a metade
de seus membl'os;
Art. 12° - As decis6es do Conselho Geral serao tomadas por maioria simples dos presentes.

cApfroLO - vl
DA CO0RDENA¢AO EXECUTIVA
Art. loo - A Coordena€ao Executiva 6 composta pelas liderancas indigenas eleita pela
Assembleia Geral;

Art. 14° - A Coordena¢o Executiva € composta por:
I.
Coordena€ao (dor) Geral;
11.
Vice{oordenador
HI.

Representante em Brasflia (inclui'do pela plentiria dd 5a Asscmbl6ia Geral ordinaria).

IV.

Procuradoria Juridica (incluido pela plenaria da 5e Assembl6ia Geral ordinaria).

Art. 15a - Compete ao Coordenador Geral:
I.
Convocar as liderancas indlgenas e instalar a Assembleia Geral;
11.

Ill.
IV.

V.

(integralmente rcvogado pe]a pleniria da 5± Assembleia Geral ordm5ri.1)

Representar a organizacao em qualquer f6run e instancias que faca necessdrio;
Nomear, quando necessario, procuradores para representar a UNIVAJA,
administrativo e judicialmente, com prdia autoriza€ao de 100% (cem por cento)
da totalidade da Coordenacao Executiva;
Administrar patrim6nio, gerir os recursos da UNIVAJA e oumprir as decis6es da
Assembleia Geral;
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VI.
VH.

Vln.
IX.

Articular e fazer aliancas com outras irstituic6es (Govemamentais ou hao) dos
interesses dos povos indfgenas do Vale do ]avari;
Apresentar na As§embleia Geral os relat6rios de atividades, balanaps e prestac6es
de contas da UNIVAJA;
Contratar funcionarios e assessores em conformidade as exigendas de demanda§
da entidade, ben como demiti-los, fixando atribuic6es gerais e remunera¢6es;
Viabilizar e executar as decis6es dos encontros pertinentes ao Conselho Geral,
elaborando pianos anuais com metas prazos definidos, distribuindo
respousabilidades e avaliando de forma permanente os seus setores;

Parigrafo thico: compete ao Coordenador Geral e ao Vice - Coordenador a abertura de
contas, assinatura de cheque, bern como qualquer providencia e operacao bancaria, ben
Como 0 Seguinte: (incluido pela plondria da 5± Asscmbl6ia Gcr{il Ordinal.i<i)

I - a Comprfencia descrita no apzif ao coordenador Geral e o Vice-Coordenador, poder&
ser concedida a urn gestor formalmente designado para gestao de recursos de projetos
e/ou recursos financeiros por meio de delegatio, por procuracao ptiblica e ap6s
manifesta€ao formal da Procuradoria ]uridica e deveri re§guardar o seguinte:

(a) - o lnstrumento procurat6rio, deve conter expressamente a competencia delegada
com os exatos temos, responsabilizando-se o outorgado por eventuais excessos na
delegacao;

®) - a procura€ao concedida se vinoula ao mesmo prazo de vigencia do projeto,
programa ou cronograma de atividades, s6 podendo ser revogado por decisao
fundamentada e nela contendo as infrac6es ou excessos cometidos pelo outorgado;
(c) - o outorgado devera prestar conta§ mensalmente a coordena€ao das informa€des
confabeis e financeira§ de forma detalhada;
(d) - emitir relat6rio de gesfao financeira e or€amentaria; .

(e) - o outorgado e soliddrio com o ordenador de despesa na responsabilidade com a
gestao de recul'sos financeiros e a prestacao de contas a quem de direito;
(f) o Procurador )uridico deve emitir parecer com suas cousideracdes acerca da delegaeao
e o ate deve ser levado a conhedmento de todos na Assembleia Geral Ordinario
subsequente.
Ar(. 15-A: A representac5o da UNIVAJA 6 6rgao ligado ao Coordenador Geral ouja
competencia e a de articular, mobilizar e representar mediante delegacao, por ato pr6prio do
Coordenador Geral e o Vice - Coordenador as competencia§ descritas nos Artigos 15 e 16.
(inclul'do pt`la pli`ndria da 5d Assc!mblc`ia Geral Ordinaria).

Art. 15-8: A Proouradoria }uridica e a 6rg5o de defesa das prerrogativas institucionais, da
defesa dos interesses coletivos e individuals dos povos indfgenas do Vale do ]avari, podendo
intervir em processos judiciais ou administrativos quando os interesses coletivos estiverem
em deba'te. (mi.luidii pela plondria da 54 Asscmbl6ia Geral Ordin.irid).

Art. 16° . Compete ao vice-Coordenador:
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Representar a organizacao em qualquer forum e instancia que se face necessirio;
(integralmente revogado pela plenaria da 5± Assembleia Geral Ordinaria).

IV.
V.

Proceder o registro das reuni6es da Coordena€ao Executiva, do Conselho ou
Assembleia Geral;
Arqulvar todos os documentos da UNIVA]A, al€m de correspondencias
expedidas ou recebidas;
Controlar o patrim6nio da Entidade e zelar para o born funcionamento dos
mesmos.
DO CONSELHO FISCAL

Art. 17° - 0 Conselho Fiscal 6 composto por urn representante de cada etnia.
Art. loo - Compete ao Conselho Fiscal:
a) Fiscalizar as atividades e as contas da UNIVAJA, reunindo-se por 2 (duas) vezes por
ano;
b) Apresentar o resultado do seu trabalho nos encontros anuais do Conselho Geral e

Art. 19° - Os membros da UNIVAJA ao aprovarem este estatuto acatarao as normas aqui
estabelecidas, bern como gozarao dos direitos do mesmo.
Art. 20° - Sao direitos dos membros da UNIVA}A:
a)
Tomar parte, votar e ser votado nas assembleias;
b)
Representar a UNIVAJA quando indicado pela coordenacao Executiva;
c)
Obter informac6es dos povos indigenas sobre todas as suas atividades;
d)
Participar ativamente das Assembleias ou reuni6es, fora ou intemo da entidade;
e)
Zelar pelo desempenho e pelo patrim6nio da UNIVAJA para o born

f)

funcionamento da entidade;
Observar e cumprir o estatuto da organizacao.

CApf TULO - VIII
DAS PENALIDADES

Art. 21° - Os membros da Coordenacao da UNIVA]A estao sujeitos a penalidades de
afastamentos, desligamentos do quadro da UNIVAJA quando desrespeitar gravemente o
presente estatuto ou praticarem atos contrdrios as finalidades da UNIVA}A.

Art. 22® - 0 afastamento de qualquer membro da UNIVAJA se dari mediante a solicita€ao de
2/3 dos membros da Coordena¢ao Executiva e por decisao do Conselho Geral, ad
referendum da Assembleia Geral.

cAptruLO - Ix
DA ELEI€AO
Art. 23° - As elei€6es para a Coordenacao Executiva serao realizadas por meio do vote
aberto, conforme o ninero de delegados presentes na Assembleia Geral:
I.
Os delegados sefao ind`icados por cada povo, sendo no minimo 10 (dez) e no
miximo 20 (vinte) delegado§;
11.
Os Coordenadores Executivos terio direito a voto e ser votado;
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Ill.
IV.

0 Coordenador Geral e Vice{oordenador ser5o eleitos pela Assembleia, com
maioria sinples de voto§;
O corselho Geral 6 formado diretamente pelos caciques tradicionais, e§colhidos
pelos seus povos e comunidades indigenas do Vale do 7avari;

Art. 24° - Os cargos Executivos serao exercidos por pessoas id6neas e competentes, que
responderao perante a UNIVAJA e que em direito, por sua eventual conduta dolosa ou
culposa, se subordinar6 a Assembleia Geral;

cApfroLO _ x
DA EXTIN¢AO DA UNIVA|A
Art. 25° - A UNIVA]A extinguir-se-a por deci§ao da As§embleia Geral, depois de ouvida a
Coordenacao Executiva, na hip6tese de verificar absoluta insuperavel de sua continuidade;
Parigrafo Onico - a dedsao da extineao da UNIVA)A s6 podera sel', mediante a Assembleia
Geral, em especialmente convocada para este fin.

Art. 26° - Em caso de digsolu€ao da UNIVA}A, a seu patrim6nio entrari em liquidacao,
revertendo todos os seus bens e direitos a outra organizacao ou de organizac6es de

prop6sitos assemelhados, conforme decisao tomada na Assembleia;
Parigrafo thco - Em hip6tese alguma dever6 ser partilhado o referido patrim6nio entre os
membros da UNIVAJA direta ou indiretamente, respondendo pessoalmente o liquidante por
tais atos, reputado§, desde logo, como sendo nulos de plenos direitos.

Art. 27° - 0 patrim6nio da UNIVA]A 6 coustituido por bens e valores obtidos de:
I.
Contribuicao dos Membros da UNIVAJA e Doacdes diretas de pessoas fisicas e de
pessoas juridica§;

n.
Ill.
IV.

Subvencao que, eventualmente, lhe s¢am destinadas pelo poder ptiblico, bees

que, a qualquer tipo, venha adquirir;
Rendimentos financeiros, bens de outras instituie6es que venham a serem
extintas, que sEjam repassados;
Rendas eventuais, recursos financeiros provenientes de vendas, de publicac6es,
filmes, videos e de outros bens produzidos ou coproduzidos conjuntamente com
a UNIVAJA;

Art. 28° - 0 patrim6rio da UNIVA]A sera administrado em conformidade com a seu
plapejamento e or¢amento, aprovado pelo Couselho Geral;
Art. 29° - Os hens patrim6hio da UNIVA}A s6 poderao ser alienados mediante autorizacao

previa da maioria absoluta dos membros do Consemo Geral:
I.
A inobservancia do desboto neste artigo, acarretafa aos seus infratores as
11.

penalidades administrativas cab{veis e previstas em lei;
A alienacao, pela Coordena€ao Executiva de outros bens integrantes do ativo

permanente da UNIVAJA, substituido§ por desgastes ou antiguidade, born como
dos que se tornarem dos redundaLntes independem da autorizaeao prfevia ad
referendum do Conselho Geral.
In.
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Art. 30° - Toda a renda, lucros ou dividendos obtidos pela UNIVAJA serao completamente
revertidos em beneffcio de suas atividades estatutdrias, nao podendo ter qualquer outra
destina€ao, sendo aplicados integralmente.

CApfTULO - XII
DAS DISPOSIC6ES GERAIS
Art. 31° - Os Coordenadores eleito§ cumprirao mandatos de tres (3) anos, com direito a
concorrer a reelei€ao.
Art. 32° - A Coordenacao Executiva exercera cargo por periodo de trfes (3) anos. Os mesmos
nao receberao proventos. (nao serao assalariados);

Parigrafo Onico: Este Estatuto entra em vigor a partir da aprovacao pela Assembleia Geral.

Atalaia do Norte -AM, 05 de abril de 2010.
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