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ES.:t'AifUTO DA ASSOCIAÇÃO 00 MOVIMENTO aos JOVENS INDIGENAS DO RIO UMARt 
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Data I / 
:{fÀ~·. ,_ ! DENOMINAç]Q,: Cod. (/JP,1)('/J (Í) 1/:)':j, -~~--. 

,, .. . 

.filt1°=:.J:. AMJIRU é uma organizm;ão juvenil filuntrÓpico sem fino lucr~ntivos, '7c;°~ vi;: 
,, t 
' - culos compartidos políticos religião ou ideologias que congrega a Comunidade 

l,. 

1:'{.~ .~ ,., • 

(. . \ do a~luentes do Rio Tiquié - Distrito do 
ssde forum na Vila são s~bastião(Igornpé 

II DOS ORGÃOS E FINS: 

Pari-Cachoeira o estabolGccr~ sua 

Urnad) • .. 
CAP. 

ART: 2 Associaçio do Movimanto Jovom Indigono do Rio Umor! possui se~ objotivo o fins: 

··~ ~ lg Lutar pela damarcaçio o garantia do Torrit~rio Indiaonu Tradicional; 
···· ·., 2'2 Lutar pe La prosorvação e valorizaçiio dos cus tumae a tradiçÕcrn indigenas; 

3Q Trabalhar pala melhoria do Movimento Jovem dos ofluontes do rio Tiql1iÓ; 
42 Lutar polo auto-dototminaç;o do jovens indigonus; 
59 Lutar pala rocuparação e ,valorizaç~o juvenil indigona; 
5g Trabalhar pala divulgução a da organização. 

fA~~ III DOS ORGJOS: 

12 Assembleia Geral o Diretoria. 
'l· .. 

'ÀRr.:·3g Assembleia Geral sorú composta por representantes, jovons indígenas do todas 

as Conwnidodos dos afluontas do Rio Tiqui6 • 
..•.•.•.•. _..;,_Assembleia Geral se realizará por ano om qualquer tempo comvocado pela Dire 

toria 11AMJIRLI11• 

___ A Diretoria 11AMJIRU11 sará composta de PresiRte, Secretário, Tosoureiro e AnJ. 
madora • 

.. , ·AR,t·; 6~Cabs o Presidente do AMJIRU rep~esentar a Ansociaç~o Juvenil ..... um juízo ou em 
·~ qualquer em que se fize~ nacessario e administraD a Associaçao. 

·ART; 7g Cabe o Secretário atuar nos sorviços do documentação, relatórios, arquivos , 
't'.'· •• atas, e demais atividades da socretaria. 

ÀRT: 8Q Cnbe o Tesoureiro da or9nnizaçno juvenil articular das atividades financ8i-' 
~-----ros e econômicos da organização bem como do controla no livro caixa, presta- 

ção do contas e demais atidades da Tesouraria. 

)mr: .]!_Cabe à animadora manter· contato com os estudantes juvenís a manter convênio' 
com as entidades das outras organizações de Basas. 

~AP. IV DAS ELEIÇÃO E DURAÇ~O DE MANDAT~: 
• • ..• 1 

ART: 1.0llAs' eleiçÕas da Diretoria '1AMJIRU11 se reali.>.:ará durante Assembleia Geral quo 
que contar~ com a participação dos membros da Dirotoria reprosontantes das 
Comunidados e a Povo em geral • 

. , AR!T; 11'2A duração da Diretoria será do três anos não sorá vedada à reeleição. .. . 
.~AP: V DO PATRIMÔNin: 
.•. ~tt • ,. Â ,. , , - 

.ART'. 12º O Pat:dmonio da entidade sera os moveis e imoveis, doaçoes, ou qualquer ou- 
• .- ·· tros bens da entidade. 
·ti.~~09. Únicq; Em caso da dissolução da entidade do Patrimônio será dí s br Lbuí.da entra 

.. ,.· : as mambr os da entidade. 

-~é~P. VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS~ 
·" ,,: 

· ÁRT. '· 1812 O Pre$ente Estatuto estarÉi em vigor pe La maioria simples da aprovação em 
geral. 
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