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ESTATUTO DO CENTRO DE ESTUDOS

CAPíTULO I - Do C.E.H. e seus fins:

Art. 1º - O Centro de Estudos Hist~ricos de Bra~il,ia-C.E.H., e uma
sociedade civi I, sem fins lucrativos, com sede e foro na
cidade de Brasil ia-D.F., que se institui por tempo inde-
terminado e se regera pelo presente estatuto.

Art. 2º - S~o objetivos do C.E:H.:
I) promover e estimular o estudo, a pesquisa e a elabora

ç~o de material did~tico na ~rea de Historia, de modo
a fomentar a interdisciplinaridade, no campo das Ci~n
cias Sociais;

11) preservar e defender as fontes e as manifestaç~es cul
turais brasi leiras;

111) contr ibu ir para o apr imoramento inte I ectua I e prof is-
sional de seus membros;

IV ) p rom o ver o int e rc ~mb io e a c o I a b o ra ç ~ o c om ' e nt 'ida d e s
congeneres.

Art. 3º - Para atingir seus objetivos, o C.E.H. promovera reunloes
per iod icas, pub I icaç~es e outras at iv idades, v isando o
interc~mbio de ideias entre seus associados.

CAPíTULO 11 - Referente aos SOCIOS:

Art. 4º - Podem ser admitidos como SOCIOS do C.E.H., alem das pes-
soas que exercem atividades de pesquisa historica, as
que se interessam pelos objetivos do C.E.H.

Art. 5º - o C.E.H.
I) Socios fundadores;

11) S~cios benem~ritos;
111) S~c ios honor~r ios;
IV) S~cios contribuintes;

compreender~ quatro categorias de associados:
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§ 1º - S~o cons iderados s;c iW. AÇWd~dº-t".J-S-.'_Q-s-.t~ti1-------v-en+rt'Jmm--
a sol icitar seu Ingresso no C.E.H. at e um(Ol) m~s ap;s a
aprovaç~o deste estatuto;
§ 2º - S~o s;cios benem~ritos,os que houverem prestado
relevantes serviços ao C.E.H., ou que com ele tenham con
tribuido, mediante doaç~o de valor apreci~vel;
§ 3º - S~o s;cios honor~rios os que forem agraciados pe-
la Assembl~ia Geral, por sua atuaç~o na ~rea de Hist;ria
ou por terem prestado relevante serviço;
§ 4º s~o s;cios contribuintes os que forem aprovados

Art.
como associados;

6º - A admiss~o do s;cio honorario
pela Diretoria.
§ 1º - Quanto a admiss~o do SOCIO contribuinte, esta se

ou benem~rito ser a feita

dar~ mediante a indicaç~o de qualquer associado;
§ 2º - O s;cio honor~rio ou benem~rito est~ isento das a
nuidades;
§ 3º - OS SOCIOS fundadores e contribuintes ficam obrig~
dos ao pagamento das anuidades estabelecidas;
§ 4º - A fixaç~o da anuidade cabe ~ Assembl~ia Geral.

Art. 7º - Os associados n~o respond~m nem sol id~ria nem subsidiari
amente pe I os comprom issos que a D-iretor ia venha a assu-
mlr.

CAPíTULO III - Dos direitos e deveres dos SOCIOS:

Art. 8º - S~o direitos do SOCIO fundador e contribuinte:
I) Votar e ser votado para os cargos de Conselheiro e de

Diretor;
11) Propor a adm iss~o de soc Ios e a ap I Icaçao de pena I ida

des;
111) Participar das assembl~ias gerais ordinarias e extra-

ordin~rias, discutindo e votando as mat~rias
da convocaç~o;

objeto

-N) Representar e oferecer sugestoes a Diretoria no tocan
te ao cumprimento de seus fins;
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V) Sol icitar a Diretoria,
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sobre assuntos referentes a administraç~o;
VI) Frequentar a sede do C.E.H. e consultar seu acervo;

VII) Ut i I izar os se r v iç o s d o C. E .H ., me d ia nt e r e c o Ih ime nt o,
quando couber, a crit~rio da Diretoria, da respectiva
remuneraçao.

Art. 9º - Para os direitos mencionados no artigo 8º, e necessarlo
que o associado esteja quite com a tesouraria do C.E.H.

Art.l0º - S~o deveres do s~cio efetivo:
I) Pagar pontualmente suas contribuiç~es;

11) Prestigiar as iniciativas de car~ter cultural do CSE.
H. ;

111) Acatar as de I iberaç~es emanadas da Assemb I~ ia, da Di-
retoria e do Conselho;

W) Aceitar e exercer, salvo justo motivo, os cargos e
funç~es para os quais for eleito ou nomeado.

Art.llº - S~o direitos dos s~cios honor~rios e benemeritos:
I) Frequentar a sede do C.E.H.; ~

11) Ut i I izar dos serv iços norma Imente prestados pe Io C. E.
H.

I
. I

!

-Art.12º - Os associados estao sujeitos as seguintes penalidades:"
I) Advert~ncia;

11) Suspens~o;
111) Exc Ius~o;
As penas de advert~ncia e suspensao serao impostas ~p~4aArt.13º
Diretoria, garantido amplo direito de defesa;
§ Unico - A pena de suspens~o n~o poder~ exceder um mes.

Art.14º - A pena de exclus~o ser~ apl icada exclusivamente pela Di-
retoria, com recurso pe~a Assembl~ia Geral.

Art .15º - Da ap I icaç~o das pena I idades de advert~nc ia e
caber a recurso para a Diretoria e, em ultima

suspensao
instancia,

- ,a Assembleia Geral.
Art.16º - Ser~ suspenso o s~cio que se atrasar por tres meses con-

secut ivos no pagamento das contr ibu içoes soc I a I s e e I im i
nado aquele cujo atraso for superior a seis meses, gara~
tida, no entanto, a readm\ss~o desses, desde que
das as contribuiç~es em atraso.

quita-



CAPíTULO IV - Da administraçao: I.
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Art.17º - S~o orgaos do Centro de Estudos Hist~ricos de Brasi I Ia:
I) Assembleia Geral;

11) Diretoria;
111) Conselho de Pesquisa e Pub l i c e ç e o :
W) Conselho Fiscal;

Art.18º - A Assembl~ia Geral e o orgao supremo do C.E.H. e sera In
tegrada por todos os socios que estejam quites com a te-

.r:

sourarla.
Art.19º - À Assembl~ia Geral compete:

a) Eleger o Conselho Fiscal, o Conselho de Pesquisa e Pu
blicaç~es e a Diretoria;

b) Debater, discutir e decidir sobre todos os assuntos
de interesse geral;

c) Destituir, quando for o caso, o Conselho Fiscal, o
Conse I ho de Pesqu isa e Pub I icaç~o e a Diretor ia, des-
de que com quorum minimo de metade mais um de seus so
CIOS;

d) Fixar as diretrizes do plano de trabalho anual.
Art.20º - A Assembl~ia Geral se reunira ordinariamente uma vez por

ano.
Art.21º - A Assembl~ia Geral se reunira extraordinariamente quando

convocada pela Diretoria ou por 1/3 (um terço) dos asso-
ciados, em abaixo assinado, sendo a pauta definida no a-
to da convocaçao.
§ Único - A convocaçao a que se refere o caput do presen
te artigo sera feita mediante edital afixado na sede do
C.E.H., com anteced~ncia minima de 72 (setenta e duas)ho
raso

-Art.22º - Ao Conselho fiscal, composto por tres membros, compete
examinar as contas da Diretoria, emitindo parecer a ser
apreciado em Assembleia Geral.
§ Único - O mandato do Conselho Fiscal sera de dois

Art.23º - Ao Canse I ho de Pesqu isa e Pub I icaç~o, composto por
anos.
tres

membros eleitos bienalmen~~, compete:
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a) Ava I iar traba Ihos e projetos de pesqu isa apresentados
pelos s~cios;

b ) Auxi Iiar o 2º Vice-Presidente na ediçao das
çoes.

Art.24º - A Diretoria compor-se-a de:
I) Pr-e s idente

11) j s Vice-Presidente
111) 2º Vice-Presidente
N) lº Secret~rio
V) 2º Secret~rio

VI) Te sou re iro
,

§ lº - A Diretori~ tera mandato de dois anos, com direi-

pub I Ica-

to a re e le i ç s o ..
§ 2º - Compete ao Presidente:

a) Representar C. E. H. ~ fora dele;o em JUIZO ou
b) -Convocar e presidir as reunloes da Diretoria;
c) Convocar e presidir as Assembleias Gerais, tan

, ,
to ordinarias como extraordinarias;

d) Presidir as Confer~ncias, reunloes e
p~bl icas;

e) Dar posse aos membros da Diretoria e dos Conse

sessoes

lhos;
f) Assinar com o lº Secretario as Atas de reunl-

oes da Diretoria;
g) Assinar com o Tesoureiro Geral os contratos que

obriguem o C.E.H. a quaisquer ordens de paga-
mentos ou de movimentaçao dos fundos SOCiaiS,
inclusive cheques ou levantamentos de deposi-
tos e qualquer esp~cie de titulos, calç;es,- ,ordens de pagamentos, previ soes orçamentarias,
balanços, balancetes e relat~rios financeiros;
§ Único - Nas reuni;es da Diretoria o Presiden

te tera, alem do voto comum, o
de desempate;

h) Elaborar o relat~rio anual e submet~-Io a apro

voto

~açao da ~ireto~~a,
a Assembleia Geral;
Despachar o expediente;

antes de sua -apresentaçao
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j) Assinar os oficios, comunlcaçoes, representa-
ç~es e pap~is redigidos que nao sejam da roti-
na do expediente;

k) Abrir, rubricar e encerrar os
taria e da Tesouraria;

I) Nomear delegados ou representantes do

Ivros da Secre-

C. E. H.
para solenidades, congressos e encontros;

m) Devidamente autorizado pela Assembl~ia Geral
ou pela Diretoria, conforme o caso, contrair o
brigaç~es, transigir, renunciar a direito~ dis
por do patrim~nio social ou por qualquer forma
oner~-Io.

§ 3º - Compete ao 1º Vice-Presidente:
a) Substituir o Presidente nos casos de impedimen

to ou Iicença e suceder-lhe no caso de vaga;
b ) Auxi Iiar o Presidente, desempenhando as fun-

çoes que este lhe cometer.
§ 4º -'Compete ao 2º Vice-Presidente:

a) Coordenar as pub I icaçoes do C. E. H. ;
b) Substituir o 1º Vice-Presidente, nos casos de

faltas e impedimentos.
§ 5º - Compete ao 1º Secret~rio:

a) Superintender os trabalhos da Secretaria, da
sede e dos departamentos, propondo ~ Diretoria
as provid~ncias administrativas e disciplina-
res necessarlas a sua eficiente organlzaçao;

b) Redigir e assinar a correspond~ncia;
c) Organizar a pauta e a ordem do dia das reunloes

da Diretoria;
d) Responsab i I I zar-se pe Ia guarda do arqu I vo da

Secretaria, matendo-o em dia;
e) Lavrar, subscrever as atas das reunloes da Di-

retoria, do Conselho e das Assembl~ias Gerais;
f) Proceder a leitura das Atas e pap~is do expe-

diente nas reunloes de Diretoria, bem como nas
Assembl~ias Gerà~s;
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g) Substituir o Vice-Presidente nos casos de 1-

cença, imped imento ou vaga;
h) Fornecer ao Presidente todos os dados referen-

tes ~ Secretaria, para elaboraç~o do relat~rio
anual;

§ 7º - Compete ao Tesoureiro:
a) Superintender a arrecadaçao e guarda de todos

os valores pertencentes ao C.E.H.;
b) Administrar o recebimento das contribuiç~es, J~

Ias, donativos, rendas devidas ao C.E.H., de-
terminando o seu dep~sito em conta desta, sema
nalmente, em estabelecimento banc~rio escolhi-
do pela Diretoria;

c) Movimentar os fundos SOCiaiS, com o Pres idente;
d) Quitar as despesas do C.E.H. quando devidamen-

te autorizado;
e) Responsab i I izar-se pe I a escr ituraçao dos I i-

vros de contab i I idade, mantendo-os, bem como
os dados cont~beis, em ordem e em dia;

f) Prestar ao Presidente, aos Conselhos e a Assem
bl~ia as informaçoes de carater financeiro que
lhe forem sol icitadas;

g) Rea I izar as compras e vendas autor izadas;
h) Encaminhar o balanço anual do C.E.H. a aprecia

ç~o da Diretoria;
Art.25º - Fica estabelecida a gratuidade no exercicio de todos os

cargos da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de
Pesquisa e Publ icaç~o.

.',

CAPíTULO V - Do patrimonio e do regime financeiro:

Art.26º - O Patrim;nio do C.E.H. sera formado pelas anuidades pa-
gas pelos s~cios, subvençoes e doaçoes que forem feitas,
aqulslçoes e outras fontes.

Art.27º - A dissoluç~o do C.E.H. se dara em Assembl~ia Geral a que
compareça a maioria dos sdcios quites, mediante voto fa-

'.
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§ Único - Em caso de dissol~ç~o do C.E.H., seu Patrim~nio
ser~ doado a uma Instituiç~o dedicada ~ pesquisa e estu-
do de Hist~ria, que for designada pela maioria dos SOCI-

os, na respectiva Assembl~ia Geral.

CAPíTULO VI - Disposiçoes gerais:

Art.z8º - O presente Estatuto podera ser reformado parcial ou to-
talmente, em Assembl~ia Geral, a que compareça a maioria
dos s~cios quites, mediante o voto favor~vel da maioria
simples dos associados presentes.

,..--

Paulo Eduardo Castello Parucker
Presidente
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Relação dos fundadores do Centro de Estudos Históricos 'de,Brasília:
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Ney Reis Neves, brasileiro, estudante, SCLN 4d2':' ...!~~114 ."I 1;11CJ.tOF~

Duncan Frank Semple, brasileiro, estudante, SQN 307-1~Z~ ,
Eduardo Franci Gonçalves, brasileiro, estudante, Alojamento Es~il,

Centro 01fmp1co, .bloco A, ap.222 - Campus - UnE;
Carlos Roberto Bergamaschi, brasileiro, estudante, Aloj.Est. - C.O.

c6 A - ap.222 - Campus UnE.
Paulo Eduardo Castello Parucker, brasileiro, t?,iJtudant~,SQS 105-1-204.
João Batista d~ Holanda ~eto, brasileiro~ 'licenciado em Hist6ria,SHIS QL 6,

Conj.4, casa 9.
Simone Mf1ssni~h Ro'ttia , brasileira, licensiacla em História, SQN 102 bl.F .-

ap.605. ~
Sebastião Rios Corrêa Júnior,brasileiro, estudante,S~N 04-:-C(:mj~1-:-casa3.
Carlos Ferreira da Silva,brasileiro,.estudan~e, Aloj.Estud. - C.O. blo

co A - ap.12l - Campus UnB.
Sá Pedreira, brasileira,estudante,_SQN 104~bl.H-ap.l08.,
Sebastião Dias Campos, brasileiro,estudante, Aloj.Estud.
bloco A -ap.222. Campus UnE. _

blo-

F:Lávia de
Eclilberto

I I

C. O. -

.Ana Maria Filippini,brasileira, estudante, Aloj.Estud. - C.O. - bloco 13
ap. 205. Campus UnE.

Kleber Chagas Cerqueira,brasileiro,estudante,SQS 107 bl.G ap.l04.
Paulo otto Von Sperling,brasileiro, estudante, QL 14 conj. 7 - casa 2 -

Lago Sul. _
Cássio Marcelo de MeIo Tunes,brasileiro,estudante, SQS 315 b1.13 ap.308.
Eraldo COSme dos Santos,brasileiro,licenciado em História, SCLN 402-:B~163.
Marco Auré~io Lemos Santos,brasi1eiro,estudante, SECE 703 bl.1 ap.403.·
~Â.'l1dréa-Gonçalves?rloreira,brasileira, estudante, SHIS QI 13 - conj.1 - casa. ~
Luis Sérgio ~arte ~a S~lva,brasileiro,licenciado em História, SCLN 402 -

bl.A - ap.llO.

1~ Diretoria do Centro de Estudos Históricos de Brasí1ia:
Presidente: Paulo-Eduardo-Castello Parucker
1º Vice-presidente: NeyReis Neves_
2º Vice~presidente: João Batista de Holanda Neto
lQ Secretário: Duncan Frank Semp1e _.
2! Secretária; Andréa Gonçalves Moreira
Tesoureiro: Paulo otto Von Sper1ing.


