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Art. 6º Representantes da Advocacia-Geral da União, da De-
fensoria Pública da União e do Ministério Públi co Federal terão
assentos permanentes nas reuniões do CNPI, sem direito a voto.

Art. 7º Poderão ser convidados a participar das reuniões do
CNPI e colaborar com o desenvolvimento dos trabalhos represen-
tantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e de outros órgãos do
Poder Executivo e representantes da sociedade civil e das organi-
zações indígenas e indigenistas que não tenham assento no CNPI.

Art. 8º O CNPI terá a seguinte estrutura:

I - Presidência e Vice-Presidência;

II - Secretaria-Executiva;

III - Plenário; e

IV - câmaras técnicas.

Art. 9º A Presidência e a Vice-Presidência do CNPI serão exer-
cidas, alternadamente, por representante do Poder Executivo federal e
por representante da sociedade civil , com mandato de dois anos.

§ 1º O representante do Poder Executivo federal que exer-
cerá a Presidência ou Vice-Presidência do CNPI, na forma do caput,
será o da Funai.

§ 2º A primeira presidência do CNPI será exercida pelo
Presidente da Funai.

§ 3º O Presidente e Vice-Presidente do CNPI serão desig-
nados em ato do Ministro de Estado da Justiça.

Art. 10. O Ministério da Justiça e a Funai exercerão, de
forma compartilhada, a Secretaria-Executiva do CNPI e prestarão o
suporte técnico e administrativo necessário ao seu funcionamento.

Art. 11. O Plenário do CNPI se reunirá ordinariamente a
cada três meses e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou a
maioria absoluta dos seus membros o convocar.

Art. 12. O CNPI poderá contar com até seis câmaras te-
máticas, permanentes e de composição paritária, para análise de as-
suntos específicos e relacionados às matérias de sua competência.

Parágrafo único. As câmaras temáticas serão compostas por
membros do CNPI, indicados pelo Plenário.

Art. 13. O regimento interno deverá detalhar o funcionamento
do CNPI, dispondo sobre quórum e sobre as câmaras temáticas.

§ 1º Será assegurado aos representantes dos povos indígenas
o direito de se reunirem, ao menos uma vez, antes das reuniões
ordinárias ou extraordinárias do CNPI.

§ 2º A reunião de quetrata o § 1º ocorrerá, preferencial-
mente, no dia imediatamente anterior ao da reunião do CNPI.

Art. 14. A Conferência Nacional de Políti ca Indigenista
constitui-se em instância de participação dos povos indígenas na
formulação da política indigenista e terá seus resultados e conclusões
considerados pelo CNPI na proposição das diretrizes de políti cas
públicas voltadas aos povos indígenas.

Art. 15. A reunião para a escolha dos primeiros represen-
tantes indígenas e das entidades indigenistas no CNPI será realizada
em até noventa dias após a publicação deste Decreto.

Art. 16. A participação no CNPI será considerada prestação
de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 17. O Poder Executivo federal arcará com diárias e
passagens dos representantes indígenas e das entidades indigenistas
que compõem o CNPI.

Parágrafo único. Cabe aos órgãos e entidades que participam
do CNPI custear as despesas de deslocamento e diárias dos seus
respectivos representantes, mediante disponibili dade orçamentária e
financeira.

Art. 18. As atas das reuniões do CNPI e o balanço semestral
de suas atividades deverão ser disponibili zados por meio da página
principal do sítio oficial do Ministério da Justiça, sem prejuízo de
outras formas de divulgação que venham a ser estipuladas.

Art. 19. A instalação do CNPI se dará no prazo de cento e
vinte dias, contado da data de publicação deste Decreto.

Art. 20. O CNPI deliberará acerca do seu regimento interno
na primeira reunião subsequente à sua instalação.

Art. 21. Fica revogado o Decreto de 22 de março de 2006,
que instituiu, no âmbito do Ministério da Justiça, a Comissão Na-
cional de Política Indigenista.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 2015; 194º da Independência e
127º da Repúbli ca.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Homologa a demarcação administrativa da
terra indígena Arary, localizada no Muni-
cípio de Borba, Estado do Amazonas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLI CA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos art. 19, § 1o, da Lei no 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, e art. 5o do Decreto no 1.775, de 8 de janeiro de
1996,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica homologada a demarcação administrativa pro-
movida pela Fundação Nacional do Índio - Funai da terra indígena
denominada Arary, localizada no Município de Borba, Estado do
Amazonas, destinada à posse permanente do grupo indígena Mura,
com superfície de quarenta mil, quinhentos e quarenta e oito hectares,
cinquenta e sete ares e vinte centiares e perímetro de cento e quinze
mil, quinhentos e quinze metros e cinquenta e seis centímetros, a
seguir descrita.

§ 1º Inicia-se o perímetro no marco ALC-M-7615 (SAT) de
coordenadas geográficas 04º37'02,424"S e 60º01'29,680"WGr, situado
na confluência do igarapé Janauí com o rio Autaz-Mirim; daí, segue
pela margem esquerda do citado igarapé, a montante, até o marco
ALC-M-7620 (SAT) de coordenadas geográficas 04º41'10,555"S e
59º59'48,008"WGr; situado na sua cabeceira; daí, segue por várias
linhas retas, passando pelos seguintes marcos, com suas respectivas
coordenadas geográficas: ALC-M-7637, 04°41'37,819"S e
59°59'30,262"WGr; ALC-M-7638, 04°42'03,335"S e
59°59'13,621"WGr; ALC-M-7639, 04°42'30,578"S e
59°58'55,870"WGr; ALC-M-7640, 04°42'51,634"S e
59°58'42,122"WGr; situado na cabeceira do igarapé Miracetuba; deste
segue pela margem direita, a jusante, até o marco ALC-M-7600
(SAT) de coordenadas geográficas 04°43'37,848"S e
59°57'00,446"WGr, locali zado na sua confluência com o rio Madeira;
daí, segue pela margem esquerda do referido rio, a montante, até o
marco ALC-M-7569 (SAT) de coordenadas geográficas
04°53'47,242"S e 60°03'11,152"WGr; situado na confluência do iga-
rapé Aranaquara; daí, segue pela margem esquerda do citado igarapé,
a montante, até o ponto ALC-P-6905 de coordenadas geográficas
04°51'52,388"S e 60°03'59,962"WGr,localizado na confluência do
furo do lago Aranaquara; daí, segue pelo citado furo, a montante, até
o ponto ALC-P-6914 de coordenadas geográficas 04°51'42,628"S e
60°03'42,947"WGr, locali zado na margem do lago Aranaquara; daí,
segue pela margem direita do citado lago até o ponto ALC-P-6923 de
coordenadas geográficas 04°51'21,590"S e 60°04'05,422"WGr,situa-
do na confluência do igarapé Água Fria; daí, segue pela margem
esquerda do citado igarapé, a montante, até o marco ALC-M-7644
(SAT) de coordenadas geográficas 04°49'30,535"S e
60°03'56,352"WGr, situado na sua cabeceira; daí, segue por várias
linhas secas, passando pelos seguintes marcos, com suas respectivas
coordenadas geográficas: ALC-M-7649, 04°49'12,583"S e
60°04'23,439"WGr; ALC-M-7650, 04°48'54,655"S e
60°04'50,513"WGr; ALC-M-7651, 04°48'36,779"S e
60°05'17,606"WGr; ALC-M-7652, 04°48'19,021"S e
60°05'44,702"WGr; ALC-M-7653, 04°48'01,243"S e
60°06'11,884"WGr; ALC-M-7654, 04°47'43,491"S e
60°06'39,060"WGr; ALC-M-7655, 04°47'36,452"S e
60°06'49,829"WGr, situado na margem direita de um igarapé sem
denominação, afluente do igarapé do Tucunaré; daí, segue pela mar-
gem direita do igarapésem denominação até o marco ALC-M-7656
de coordenadas geográficas 04°46'25,917"S e 60°06'29,378"WGr; si-
tuado na citada margem; daí, segue por várias linhas secas, passando
pelos seguintes marcos, com suas respectivas coordenadas geográ-
ficas: ALC-M-7657, 04°45'53,949"S e 60°06'35,352"WGr; ALC-M-
7658, 04°45'21,961"S e 60°06'41,347"WGr; ALC-M-7610 (SAT),
04°45'04,695"S e 60°06'44,579"WGr; situado na cabeceira do Igarapé
do Canário; daí, segue pela margem direita do citado igarapé, a
jusante, até o marco ALC-M-7605 (SAT) de coordenadas geográficas
04°39'58,646"S e 60°07'27,524"WGr; situado na sua confluência com
o rio Autaz-Mi rim; daí, segue pela margem direita do rio Autaz-
Mi rim, a jusante, até o marco ALC-M-7615 (SAT); inicio da des-
crição deste perímetro.

§ 2º A base cartográfica utili zada na elaboração do memorial
descriti vo constante do § 1º é: SB.21-V-A-IV e SB.20-X-B-VI -
Escala 1:100.000 - IBGE - 1985/1988.

§ 3º As coordenadas geográficas citadas no memorial des-
critivo constante do § 1º são georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, representadas no Sistema UTM e referenciadas ao Datum
SIRGAS 2000.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de dezembro de 2015; 194o da Independência e
127o da Repúbli ca.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

DECRETO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015

Homologa a demarcação administrativa da
terra indígena Banawá, localizada nos Mu-
nicípios de Canutama, Lábrea e Tapauá, Es-
tado do Amazonas.

A PRESIDENTA DA REPÚBLI CA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos art. 19, § 1o, da Lei no 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, e art. 5o do Decreto no 1.775, de 8 de janeiro de
1996,

D E C R E T A :

Art. 1o Fica homologada a demarcação administrativa, pro-
movida pela Fundação Nacional do Índio - Funai, da terra indígena
denominada Banawá, locali zada nos Municípios de Canutama, Lábrea
e Tapauá, Estado do Amazonas, destinada à posse permanente do
grupo indígena Banawá, com superfície de cento e noventa e dois mil,
seiscentos e cinquenta e nove hectares, sessenta e seis ares e sessenta
e seis centiares e perímetro de duzentos e setenta mil, quinhentos e
noventa e nove metros e oito centímetros, a seguir descrita.

§ 1o Inicia-se a descrição deste perímetro no marco SAT
AFO-M-1579, 06°30'22,4566"S e 64°48'15,8577"WGr, situado na
confluência do igarapé Wifa com o igarapé Citiari, na divisa com
terras da União; daí, segue confrontando com terras da União, pas-
sando pelos seguintes marcos, com suas respectivas coordenadas geo-
gráficas: AFO-M-1578, 06°30'47,5434"S e 64°47'57,0619"WGr;
AFO-M-1577, 06°31'12,7187"S e 64°47'38,1865"WGr; AFO-M-
1576, 06°31'41,8377"S e 64°47'16,3535"WGr; AFO-M-1575,
06°32'06,4098"S e 64°46'57,9277"WGr; AFO-M-1574,
06°32'35,5704"S e 64°46'36,0597"WGr; AFO-M-1573,
06°33'01,7578"S e 64°46'16,4197"S; AFO-M-1572, 06°33'21,2785"S
e 64°46'01,7782"WGr; AFO-M-1571, 06°33'54,6103"S e
64°45'36,7745"WGr; AFO-M-1570, 06°34'12,9612"S e
64°45'23,0077"WGr; AFO-M-1569, 06°34'42,2982" e
64°45'00,9970"WGr; AFO-M-1568, 06°35'07,8158"S e
64°44'41,8505"WGr; AFO-M-1567, 06°35'38,4974"S e
64°44'18,8272"WGr; AFO-M-1566, 06°36'04,7092"S e
64°43'59,1557"WGr; AFO-M-1565, 06°36'26,8774"S e
64°43'42,5164"WGr; AFO-M-1564, 06°36'55,0578" S e
64°43'21,3628"WGr; SAT AFO-M-1563, 06°37'23,1807"S e
64°43'00,2512"WGr, situado na cabeceira do igarapé Brisa; daí, segue
pela margem direita do referido igarapé, a jusante, até o marco SAT
AFO-M-1550, 06°40'36,2887"S e 64°41'04,0729"WGr, situado na
confluência com o igarapé Apituã, na divisa com terras da União; daí,
segue confrontando com terras da União, passando pelos seguintes
marcos, com suas respectivas coordenadas geográficas: AFO-M-1551,
06°40'51,8616"S e 64°41'06,4689"WGr; AFO-M-1552,
06°41'28,0906"S e 64°41'12,0434"WGr; AFO-M-1553,
06°42'13,2355"S e 64°41'18,9912"WGr; AFO-M-1554,
06°42'54,5581"S e 64°41'25,3499"WGr; AFO-M-1555,
06°43'19,7808"S e 64°41'29,2311"WGr; AFO-M-1556,
06°43'55,2784"S e 64°41'34,6932"WGr; AFO-M-1557,
06°44'25,8807"S e 64°41'39,4023"WGr; AFO-M-1558,
06°45'01,0095"S e 64°41'44,8079"WGr; AFO-M-1559,
06°45'32,0973"S e 64°41'49,5915"WGr; AFO-M-1560,
06°45'53,4775"S e 64°41'52,8818"WGr; SAT AFO-M-1562,
06°46'25,4339"S e 64°41'57,8213"WGr; AFO-M-1561,
06°46'38,3316"S e 64°41'47,9947"WGr, situado na margem esquerda
do igarapé Quaru; daí, segue pela margem esquerda do referido iga-
rapé, a montante, até o marco SAT AFO-M-1512, de coordenadas
geográficas 06°52'29,1761"S e 64°48'27,2414"WGr, situado na citada
margem, na divisa com terras da União; daí, segue confrontando com
terras da União, passando pelos seguintes marcos, com suas res-
pectivas coordenadas geográficas: AFO-M-1514, 06°52'55,073017"S
e 64°48'51,029163"WGr; AFO-M-1515, 06°53'20,9867"S e
64°49'14,8336"WGr; AFO-M-1516, 06°53'45,0519"S e
64°49'36,9417"WGr; AFO-M-1517, 06°54'10,3510"S e
64°50'00,1854"WGr; AFO-M-1518, 06°54'34,5173"S e
64°50'22,3895"WGr; AFO-M-1519, 06°55'01,9941"S e
64°50'47,6379"WGr; AFO-M-1520, 06°55'27,5222"S e
64°51'11,0969"WGr ; AFO-M-1521, 06°55'53,2130"S e
64°51'34,7072"WGr; AFO-M-1522, 06°56'19,1748"S e
64°51'58,5681"WGr; AFO-M-1523, 06°56'40,5231"S e
64°52'18,1920"WGr; AFO-M-1524, 06°57'04,6550"S e
64°52'40,3764"WGr; AFO-M-1525, 06°57'35,4434"S e
64°53'08,6831"WGr; AFO-M-1526, 06°58'00,2312"S e
64°53'31,4759"WGr; AFO-M-1527, 06°58'28,9430"S e
64°53'57,8798"WGr; AFO-M-1528, 06°58'53,5643"S e
64°54'20,5251"WGr; AFO-M-1529, 06°59'10,1173"S e
64°54'35,7518"WGr, situado na margem direita do Igarapé Geissuã;
AFO-M-1530, 06°59'32,3740"S e 64°55'01,7966"WGr; AFO-M-
1531, 06°59'53,0993"S e 64°55'26,0529"WGr; AFO-M-1532,
07°00'12,7396"S e 64°55'49,0436"WGr; AFO-M-1533,


