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ESTATUTO 

FEDERAÇÃO INDÍGENA PELA UNIFICAÇÃO E PAZ MUNDIAL 
FIUPAM- 

CAPÍTULO 1 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETIVOS E DURAÇÃO: 

Art. 1º - Sob a denominação de FlUPAM- FEDERAÇÃO INDÍGENA PELA UNIFICAÇÃO E PAZ 
MUNDIAL, sociedade civil, constituída de nº ilimitado de educadores e educandos indígenas, uma 
instituição sem fins lucrativos, que se regerá pelo presente Estatuto e pela legislação específica. 

Art. 2º - A Sede do FIUPAM será no município de Tabatinga, Estado do Amazonas. 

Parágrafo único: Poderão ser criados núcleos representativos da diretoria em várias cidades do Brasil 
e do Mundo 

Art. Jº - A FIUPAM tem por finalidade: 

Preservar, informar, divulgar, criar estruturas necessanas para que as culturas dos povos 
indígenas sejam conhecidas pela sociedade nacional e internacional, contribuir para o 
desenvolvimento das comunidades em todos os níveis, com pleno respeito às tradições dos 
povos indígenas promovendo eventos de confraternização com todas as tribos mundiais; 

II Defender os projetos relacionados com as riquezas naturais, priorizando o desenvolvimento 
auto-sustentável das comunidades indígenas, em coerência com suas atividades sócio 
econômicas, no desenvolvimento técnico-científico, hídrico, de cursos, seminários e de 
pesquisas com concessão de bolsas de estudo; 

111. Orientar a exploração, racional e ordenada dos recursos naturais, objetivando a obtenção do 
melhor aproveitamento dos produtos oriundos do solo, subsolo e do resultado do trabalho 
indígena, visando a preservação da fauna e da flora, bem como a subsistência dos seus povos 
em suas comunidades; 

IV. Incentivar o artesanato indígena milenar, como forma de renda própria, fortalecendo-o e 
divulgando-o através do intercâmbio cultural, para uma melhor divulgação da cultura de cada 
povo; 

V Fomentar os estudos e pesquisas em todas as áreas que se relacionem com o conhecimento 
educacional, científico, tecnológico, turístico, florestal, agrícola, filosófico, tradicional e 
literário do povo indígena. Divulgar sua cultura e prestar assistência técnica às comunidades 
indígenas, visando a racionalização das diversas atividades e sua viabilização econômica; 

VI. Incentivar a integração harmoniosa e respeito mútuos entre as Comunidades indígenas, as 
ONG's e os Governos Municipais, Estaduais, Federal e Internacionais; 

VII. Buscar, junto as Instituições públicas e a iniciativa privada, parceria no que se refere ao auto 
desenvolvimento do povo indígena, fomentando o intercâmbio com entidades educacionais 
em todo o mundo e o ensino obrigatório e gratuito; 

Vl ll. Estimular a implantação de projetos ambientais, ecológicos e de apoio ao turismo, como 
forma de divulgação do conhecimento ambiental indígena e de captação autônoma de 
recursos; 

IX. Desenvolver e manter estudos práticos em projetos relacionados à habitação, saneamento 
básico, reflorestamento, agricultura ecológica e reprodução de animais domésticos ou 
silvestres; 

X. Promover e preparar a estrutura para educação de base, de acordo com os sistemas de 
informação, lazer e instrução cultural indígena, visando o relacionamento com os demais 
grupos sociais sem rupturas mentais, tisicas e espirituais, (choques culturais); 

Xl. Captar recursos para serem aplicados na implantação de projetos relevantes que atendam aos 
objetivos e finalidades da FIUPAM~ · 
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XII. Promover a compreensão da necessidade de solidariedade e cooperação internacionais para 
capacitação de líderes Indígenas, com base na Educação de Equilíbrio, isto é, Ética familiar e 
amor verdadeiro. 

Art. 4º - À duração da FIUPAM é por tempo indeterminado. 

CAPÍTULO II 

DOS_MEMBROS: 

Art. 5° - São considerados membros todos aqueles que, sem impedimentos legais, forem admitidos como 
tais, mediante o preenchimento de formulário próprio e pagamento de R$10,00 (Dez Reais) como 
taxa de anuidade por casal, pago mediante admissão e no aniversário da adesão e que sejam 
aprovados pela Diretoria Executiva e homologada pelo Conselho Fiscal da FIUP AM, devendo 
manter fiel observância a este Estatuto, sob pena de perder seus beneficios por atraso da taxa e 
direitos administrativos junto a entidade. 

Parágrafo Primeiro - Os membros serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem 
em nome da FIUP AM, e que não tenham sido deliberados pela Diretoria Executiva e homologados 
pelo Conselho Fiscal. respondendo, porém, civil e penalmente pelos prejuízos que causarem por 
violação da lei ou de Estatuto. 

Parágrafo Segundo - l laverá três tipos de membros. Sócios fundadores. Sócios contribuintes e Sócios 
Honorários 

CAPÍTULO Ili 

DA ADMINISTRAÇÃO: 

Art. 6º - A administração da FIUP AM será realizada através de três órgãos: Assembléia Geral, Conselho 
Fiscal, Diretoria executiva. 

Art. 7º - A Assembléia Geral é constituída por todos os membros quites com a FIUPAM, de acordo com o 
exposto no Artigo 5°. 

Art. 8° - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente para a eleição da Diretoria e, Extraordinariamente, 
mediante convocação do Diretor Presidente, ou da Diretoria Executiva. 

Art. Cf - São atribuições da Assembléia Geral: 
1- Votar as propostas de revisão do presente Estatuto; 
li- Avaliar os trabalhos executados e em execução; 
111- Deliberar sobre matéria de interesse da FTUP AM e tomar decisões que julgar convenientes à 

sua defesa e ao seu desenvolvimento. 

Art. 1 O - As Atas das sessões de Assembléia Geral deverão ser assinadas por todos os membros da Diretoria 
Executiva 

Art. 1 1 - O Conselho Fiscal é órgão de Fiscalização e homologação das decisões da Diretoria Executiva que 
envolvam aplicações e/ou movimentação de créditos e numerários 
Parágrafo 1°- O Conselho Fiscal será composto por cinco membros. 

Parágrafo 2°- Os Conselheiros serão eleitos na ocasião em que for eleita a Diretoria Executiva e nos 
termos do presente Estatuto. 

Parágrafo 3° - O Mandato do Conselho Fiscal será de dois anos. 

Art.12 - Compete ao Conselho Fiscal. 
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I. Discutir e deliberar sobre a aprovação do balanço patrimonial, demonstração contábil dos 
lucros e perdas e balanço financeiro. 

II. Analisar a situação do patrimônio e das contas do período anterior, discutir e aprovar o 
Programa Anual de Aplicações de Recursos, bem como a Previsão Orçamentária da Diretoria 
Executiva; 

TIi. Acompanhar e auxiliar a Diretoria Executiva em suas atividades financeiras; 
IV. Elaborar propostas que lhe pareçam mais adequadas aos objetivos da FIUPAM; no que se 

refere ao patrimônio; 
V. Manter o Diretor Presidente informado sobre o andamento dos trabalhos atinentes ao 

Conselho julgados prioritários; 
VI. Fiscalizar as atividades da Diretoria Executiva; sob o aspecto financeiro; 
VII. Apreciar e aprovar os balancetes trimestrais; 
VIII. Tomar conhecimento do relatório e contas apresentadas pela Diretoria Executiva, 

correspondente ao exercício anterior, submetendo-os à apreciação da Assembléia Geral; 
IX. Receber e discutir a previsão orçamentária elaborada pela Diretoria Executiva para o período 

seguinte, aprovando-a "ad-referendum" da Assembléia Geral; 

Art.13 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada três meses, sempre na sede da FIUPAM. A 
Diretoria Executiva ou no mínimo três Conselheiros, mediante convocação por escrito com 
exposição de motivos poderão convocar reunião extraordinária; 

Parágrafo Único - Das reuniões do Conselho Fiscal lavrar-se-á Ata contendo o resumo dos assuntos 
e das deliberações, e deverá ser assinada por todos os Conselheiros. 

Art 14 - O Conselho Fiscal poderá solicitar a realização de inspeções, auditorias ou tomada de contas, 
sendo-lhe facultado solicitar a assessoria de peritos externos. 

Art 15 - A Diretoria Executiva compor-se-á de Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro e Secretário. 

Art.16 - Compete à Diretoria Executiva: 

1- Cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e as deliberações da Assembléia Geral e 
do Conselho Fiscal; 

II- Elaborar e apresentar ao Conselho Fiscal a previsão orçamentária anual; 
111- Deliberar sobre a guarda e aplicação dos recursos da FIUPAM; 
1 V- Receber doações com ou sem encargos, após analisar o parecer do Conselho Fiscal; 
V- Aprovar a celebração de contratos, acordos e convênios que não importem na constituição de 

ônus sobre os bens da FIUP AM; 
VI- Promover, Orientar e acompanhar a execução das atividades técnicas e administrativas da 

FIUP AM, baixando os atos necessários; 
VII- Zelar pelo prestígio e bom nome da FIUP AM, determinando medidas que os resguardem. 

Art.17 - A Diretoria Executiva reunir-se-á mediante convocação do Presidente e suas deliberações 
serão tomadas por consenso e maioria de votos, lavrando-se Ata em livro próprio, a qual deverá ser 
assinada por todos os membros. 

Art. 18 - Compete ao Presidente: 

l. O planejamento, a coordenação e a direção geral da FIUP AM; 
II Criar diretorias, departamentos, divisões, setores e demais cargos; 
TII. Contratar füncionários para os cargos criados, remanejá-los ou dispensá-los quando 

conveniente; 
IV. Apreciar os pedidos de inscrição e exclusão de membros, de acordo com as condições gerais 

fixadas, 
V. Representar a FIUPAM em juízo ou fora dele. mediante aprovação da Diretoria; 
VI. Representar a FIUPAM em convênios, contratos, acordos e demais documentos; 
VII. Juntamente com o Tesoureiro, movimentar os recursos financeiros da FIUPAM, podendo, tais 

poderes, serem outorgados por mandato, nos limites estabelecidos no Regimento Interno; 
Vlll. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 
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IX. Distribuir tarefas entre os membros da Diretoria, levando em conta a experiência técnica e 
administrativa de cada um e as respectivas áreas de atividades; 

X. Fiscalizar e supervisionar a administração da FIUPAM no cumprimento das atribuições 
estatutárias e das diretrizes fixadas pela Assembléia Geral e Conselho Fiscal, em conjunto ; 

Xl. Fornecer ao Conselho Fiscal elementos e meios necessários ao desempenho de suas 
atribuições e ao exercício regular de seus encargos; 

XII. Ordenar, quando julgar conveniente, exame e verificação do cumprimento dos atos 
normativos ou programa de atividades por parte dos órgãos administrativos ou técnicos; 

XIII. Submeter à Assembléia Geral o projeto do Regimento Interno da l;IDPAM; 

Art.19 - Compete ao Vice-presidente: 

1. Substituir o Presidente em suas ausências e impedimentos legais; 
li. Desenvolver estudos e elaborar projetos necessários e do interesse da FIUPAM; 
lll. Acompanhar e avaliar a implantação e andamento dos planos, programas e projetos da 

FIUPAM, propondo medidas para melhor ajustá-los à realidade apresentada; 

Art.20 Compete ao Secretário: 

l. Preparar a Agenda da empresa 
II Organizar a documentação para reuniões marcadas com a Presidência 
llT Conservar o arquivo geral em dia 
IV Anotar recados e distribuir documentos da Diretoria 
V. Preparar Ata de reuniões e Eventos 
VI Editar Ofícios. convites e cartas circulares 

Art 21 ·- Compete ao T esoureiro: 

1 Arrecadar e guardar, sob sua responsabilidade, todos os valores pertencentes à FIUPAM; 
li. Cobrar e receber as contribuições, donativos ou rendas devidas à FIUPAM 
111 Movimentar, em conjunto com o Presidente, os fundos sociais, em conformidade com os 

objetivos e programas da FIUPAM. 
IV. Pagar as despesas da FIUPAM, quando devidamente autorizadas, e nos limites previstos no 

Regimento Interno; 
V Elaborar os balancetes trimestrais e anuais; 
Vl Auxiliar os demais membros da diretoria no desempenho de suas funções; 
VII. Admitir, promover, transferir, licenciar, requisitar, contratar prestação de serviços, dentro das 

normas aprovadas pelo Diretor Presidente, sendo-lhe facultada a outorga de tais poderes a 
outro membro da diretoria ou a titulares de órgãos da FIUP AM; 

CAPÍTULO IV 

DAS ELEIÇÕES 

Art.21 - A eleição para o Conselho Fiscal e Diretoria Executiva processar-se-á por voto secreto, e direto. 
Parágrafo Único: - Terão direito a voto todos os sócios quites com a FIUP AM 

Art.22 -- Todos os membros terão direito à indicação a um cargo, sendo que deverão ter capacidade e 
condições de exercê-lo com os objetivos dà FIUPAM. 
Parágrafo Único: - A Diretoria Executiva ou a Assembléia Geral, poderão vetar candidatos que não 
reúnem plenas condições de desempenhar as funções administrativas da FlUPAM. 

Art.23 - Não poderão ser designados pelo Coordenador de Honra das eleições, para auxiliá-lo nos 
trabalhos: 

I. Os membros do Conselho Fiscal; 
ll. Os membros da Diretoria Executiva; 
III. Quem tenha sido exonerado de cargo eletivo da FIUPAM. 
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Art.24 - O processo eleitoral será sem candidatos, sendo vencedor aquele com o maior número de votos 
secretos, votados pelos participantes da Diretoria. 

Parágrafo Único - Não será permitido chapas ou campanhas eleitoras. 

CAPÍTULO V 

DO PATRIMÔNlO 

Art.25 - O patrimônio da FIUPAM constituir-se-á de: 

I, Doações e legados; 
lf. Bens móveis e imóveis havidos por qualquer forma de direito admitida; 
III. Contribuições dos membros da FIUPAM; 
1 V. Rendas em favor constituídas da Federação; 
V. Usufruto concedido; 
VI. Resultado de aplicações dos recursos patrimôniais da FIUP AM em bens móveis, imóveis, 

ações e títulos em geral ; 
Vil. Subvenções que receba do Poder Público. 

Art.26 - O Patrimônio da FIUPAM será administrado com um plano Anual de Aplicação de Recursos, 
elaborados em conjunto pela Diretoria Executiva e pelo Conselho Fiscal. 

CAPITULO VI 

DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS ------·----- --------------- 

Art.27 - A Assembléia Geral que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará em primeira 
convocação com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros, mas poderá instalar-se em 
segunda convocação. com qualquer número. 

Parágrafo Único: - O interregno de tempo da instalação da Assembléia Geral, em Segunda 
convocação, será de 48 horas. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.28 - Os atos regulamentares poderão ser modificados pela Assembléia Geral, ou por decisão da 
Diretoria Executiva, desde que não contrariem o exposto no presente Estatuto. 

Parágrafo Único - No caso de extinção, o patrimônio da FIUP AM será revertido em beneficio de 
outra entidade indígena definida na Assembléia Geral que deliberar pela extinção. 

Art.29 - O exercício social encerrar-se-á em 31 de Dezembro de cada ano. 

ZftJA,UJ~l fu~ú J'l1oc(~ 
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AQUISH.,}\.O DE EQ1.JTl>AMlIN'1'0S MEIOS DE COM""t.JNH ... 'AC:.,.AO 

JUSTJFTCATJV A 
A r1UPAM-fodcração Indígena pela. Unificação e Paz Mundial e uma Sociedade sem l-ms Lucrativos, criada 
para facilitar o intercârnbio cultural entre os povos indígenas dando condição de apoio educacional e social às 
aldeias menos favorecidas ou sem assistência abrangendo qualquer grupo, quaíqucr distância nacional ou 
internacional. Gracas a esta integração os próprios povos indígenas poderão se ajudat mutuamente 
compartilhando do resgate da cultura milenar muitas vezes mutiladas 0~1 impedidas pelo ilu11óri~J crescimento 
do homem. Acreditando no crescimento tecnológico o homem abandonou o crescimemo espiritual e, com 
Isto, a distância entre os índios e não-lndio tomou-se Imensurável, Dai surgindo a distância de coração, de 
sentimento e de atenção. 
A FIUPAM é recém-nascida justamente neste final de milênio e acreditamos que o primeiro passo para o 
desenvolvimento humano é o reconhecimento pleno dos herdeiros da Terra sem exclusão de nenhum deles> 
e dentm desta herança. encontra-se a Paz, a dignidade, e ô equilíbrio vital que proporciona a harmonia e a 
auic-reelizaeão. 
Sem comunicação não pode haver Amor, não pode haver percepção, não pode haver socorro. A forma como 
começamos foi com a comuníceção com Deus Pai Criador, Esta e a nossa comunicação diária e constante. É 
a primeira Lei do Primeiro Mandamento. Agorn. queremos subtancializar II Lei do 2°. Mandamento - Agir 
concreta e integralmente com recursos reais urgentes - "Amar uns aos outros" não somente na. teoria, mas 
com atitudes lra11spurcntcs, leais e honestas. 

OBJETTVôS GERAlS 
Facilitar os Meios de Comunicação através de equipamentos do transmlssão e recepção com a finalidade de 
acesso à. informações e intercâmbio cultural ·- tais como: Telefone. Fax, Televisão paia Educação a 
dlstâncla, Vídeo, computador, fílmadora, gravador, aparelhe de Som.. fitas de vídeo, tita_q cassete, CDs, 
Retro-projetor, Projetor de Slides. Tclao pa.-a rrojcção, Quadros Escolares. salão para estudes, salão para 
conferencias com ~uipamentos de tradução simultânea, cadeiras anatômicas, serviço de editoração e 
11,rldicos em geral, sistema de radiodifusão, serviços de uansporte fluvial moderno. 

OD.JETlVOS ESPECÍFICOS 
Proporcionar condição de divulgação de informação e programas socioculturals e educacionais com a 
aquisição de uma Rádio Cornunitâria com equipamento de Qualidade e programação rico em conhecimentos, 
instruç!o e Informacôes nacionais e imemaclonais atualizadas. com a abrangência para as Comunidades 
Indígenas do Alto Solimões· 

HISTÓRICO D'F.1'AL'HAD0 
A população indlgena do Alto Solimões abrange 06 Municípios. São 90% do Grupo Ticuna e JO% do Gtupc:i 
Kokama, sendo que no município de Tabatingu e sua Jurisdição abrange o Distrito indígena de Belém dCJ 
Solimões,. Aldeia Takana e Aldeias do Umariaçu 1 e U perfazendo um total de 31 mil habitantes com 70% 
índigenas Acreditamos que. em caráter emergencial, uma rádio tocai educativa seria um dos primeiros 
passos pará o propósito da FIUPAM, haja. vista, o completo desprcpam escolar e profissional destes 
indígenas que ocupam a fronteira da Amar,ê,niu. uma região ampla com deficiência de saneamento bá$ico, ao 
mesmo tempo, atrativo pela beleza e biodiversidade. 

METODOl,OGIA 
A Senhora Suuiui Pereira 7.ica,. CPF 49879898r:>--72, 1W M-2.989.532 , brasileira, casada, empresaria, 
residente neste rmmicipio de Tabat\nga à rua General Sampaio, 60 bairro São Francisco, deseja vender uma 
rádio difusora Comunitária de sua propriedade, num preço 1\Ce!).'IÍ'V~I para FilJPAM. Gostariamo~ de 
aproveitar esta oportunidade para darmoa itúcio ao objetivo e plune_iamento da FlUP AM. 

'R'ECURSOS FlSlCOS OU MATERIAIS~ 



COTAÇÃO DOS EQiJirAMENTOS PARA RADIODIFUSÃO (\/ALôRES 
APROXIMADOS) - "R $ r 

• Transmissor t antena I gerador de estéreo 
• O.:,n-, pi''!:1:..::11 
• 085 380 
- Mesa {mixador) 
- Mesa a uxrnar. 
- Microfone shure 
• Pede1tais (dois) ••i1'• 118 P8t.8flll~Jtl 
• 'rir.a• .Q.t'K 
... Equalizado.- 
• r.n Pla111r 
- Moad fono profiattfonol 
• Toca MD mais: aparelho de MD 
- MDs ( vinte ) 
• OOJ (~o!l\t~ ~ vh11l1:} 
•. · Torre 27 metros com protetores já instalada 
- revestimento élcÚstico 
- estante para aparelhagem em ttf umínio 
• mesas de madeiras para estúdio (três) 
• e1ta1,t•· de vime ( dutui ) 
,1 ar· eendielenndo 
• ventiladores (dets) 
... antena parab611ca completa 
• tel@fone hlhrldn 
- establll~ador de enerrtla 
• plugs1 fios, limpadas 
.• processador 

TOTAL 18.845,00 

•••• " "" ' •..• "li; 
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2.500,00 
.:;.:;v9UU 
230JOO 
700,00 
125,00 
360100 
60,00 

~"'"·ªº ;,uu,uu 
240i00 
1 ttnn.nn 
~40,00 
1.300,00 
300,00 
1.,ae.aa 
4.500,00 
!500;00 
350~00 
650.0õ 

· 100.;oo 
600,00 
80,00 
650100 
,nn.nn 
70,00 
200,00 
320.00 

"-,. 
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ATA DA REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DA 
DIRETORIA DA FEDERAÇÃO INDÍGENA PELA UNIFICAÇÃO E PAZ .MUNDIAL - f lUPAM 

Aos 06 dias do mês de janeiro do ano de Hum mil novecentos e noventa e nove (1999) em sua sede 
provisória à rua General Sampaio, nº 41, Bairro Brilhante, cidade de Tabatinga, Alto Solimões no 
Estado do Amazonas, Brasil. Reuniram-se em Assembléia Geral, famílias indígenas de várias 
etnias e comunidades com a finalidade de criar, fundar e constituir a Federação Indígena pela 
Unificação e Paz Mundial. Assumindo a direção dos trabalhos e a presidência da mesa diretora, o 
Sr. Manoel F. Moura, informou que o objetivo da presente reunião era fundar, eleger e empossar, 
inspirado no ideal profundo de Paz registrado em todos os livros sagrados da terra, a Federação 
Indígena pela Unificação e Paz Mundial, uma sociedade civil, sem fins lucrativos, tendo por 
finalidade, promover os ideais de uma educação de Equilíbrio Espiritual, ética e humana dedicada à 
Paz. Em seguida submetido à apreciação dos demais o estatuto da l7lUPAM, sendo aprovado por 
unanimidade. Neste momento solene, foi empossada a primeira Diretoria da FlUP AM, eleita pela 
Asoombl6in Gorai, que ficou assim constituída: Dfreto1ia E;:ucutiva~ Sr. lv.Lwucl Fci 11i1.11clt:~ Moura, 
Presidente; Sr. Adelson Pereira Brás, Vice-Presidente; Sr. Aldemiro Abraão Inácio, Secretário; Sr. 
Francisco da Chagas Ramos, Tesoureiro. O Conselho Fiscal eleita ficou formada assim. Sr. Alirio 
Mendes Moraes, Presidente do Conselho Fiscal; Sra. Maria Edna de Sousa, Vogal e Sr. Mizael 
Cavalcante dos Santos, Vogal. Dada a palavra ao 1° Presidente da Diretoria eleita, este esclareceu 
que a primeira providência a ser tomada seria a publicação do Estatuto e a legalização da FIUPAM: 
junto às Repartições Públicas competentes, frisou que a sede provisória da FIUP A.\.i seria à rua 

4 ~~-. general Sampaio n. 41 - Bairro Brilhante, CEP 69.640.000, na Cidade de Tabatinga - Amazonas, 
'! ~· Brasil, com representações em vários países ~idades brasileiras, Nada mais a ser tratado, foi 
;.;>• d1. neerrada a reunião lavrando-se a presente ~~ ós lida e aprovada foi assinada pela Diretoria 
~~ . . ~r~ ecutíva.. ,0 ~<\) 
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