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ESTAtUTOS
DO

Instituto Historico H Goo[ranhico
DE

8. PAULO

CAPITULO I

Do Instituto e seus fins

ART. 19- Fica fundada na Cidade de São
Paulo, onde será a sua 'séde, urna associação
lenominada INSTITu'!'o HrSTORICO E GEOGRA-
I'IlICO DE S. P~A.ULO, de duração illirnitada, que
se comporá de '11'111 numero illimitado de socios
. cujos fins serão' os seg~intes :

a) Promover o estudo e o desenvolvi-
m nto da Historia e Geographia do Brazil e
principalmente do Estado de S. Paulo e bem
a im occupar-se de questões e assumptoslit-
t .rarios, scientificos, artisticos e industriaes, que
possam interessar o paiz sob qualquer ponto
de vista .



b) Publicar uma revista, urna vez aó me-
nos annualmente, dando conta da vicia da asso-
ciação e onde fiquem archivados os trabalhos
que o Instituto julgar uteis e ínteressantes.

c) Manter correspondencia e relações com
as sociedades congeneres, nacionaes t extran-
gelras.

CAPITULO II

Da classificação e admissão de socios

Aur. 29 - Os sacias serão de quatro classes:
correspondentes, effectivos, honorarios e bene-
meritos.

ART. 39-Somente podem fazer parte do
Instituto:

§ 1.o _ Como sacias corresponden tes, os
homens de merecimento nas lettras, sciencias, in-
dustrias ou artes, ou que possam prestar ou
tenham prestado serviços de relevancia ao Ins-
tituto.

§ 2.o-Como sacias effectivos, todos aquel-
les que, satisfazendo as condições do paragra-
pho antecedente, apresentarem trabalho" de la-
vra p ropria, de valor ou julgado· digno de ser
publicado na Revista e sobre assumpto que inte-
resse ao Estado de S. Paulo ou ao Brazil, muito
.embora esse trabalho tenha sido produzido ou
publicado antes da fundação do Instituto.

. § 3.0_ Como sacias honorarios, os sacias
correspondentes ou efiectivos que, por exce-

p~lonal merecimento, forem considerados dIgnos
III'HS" o-alardão, óu as pessoas nacionaes e ex-
IloIng iras, embora extranhos ao Instituto que
I'!II' !'; LI,· el:vados conhecimentos ou' por i:npor~
1.1111 'S serviços prestados á Republica, ás scien-
cI.U;, I ttras, artes ou industrias, se tornem di-
~:",I.' l'essa demonstração de apreço do Instituto.

~ 4.0-Como· sacias benemerit(;s,. todos
.\t(ll 11 s que fizerem donativos valiosos-ao Ina-
lill!to, quer em dinheiro, em quantia nunca in-
lorior a 2 : ~OO$OO~, quer ,em obras impressas
ele· reconhecido mento, em numero avultado ou
dI' valor pela sua raridade, quer ainda em. ma-
uuncri] tos e objectos de qualquer natureza e de
',doI' nunca inferior a Rs.: 2: 000$000.

/\RT, 49,.-:- Todos o~ sacias receberão' gratui·,
1III\c'nt um diploma e pagarão adiantadamente
11111,\ aunuidade de Rs. 24$000, alem de uma joia
dc Rs. 50$000, que será satisfeita no acto de

Ic'm adrnittidos ao Instituto. '.

RT. 59-São dispensadas do pagamento da
1"1, I' annuidade de que tracta o Art. antece-
dI 11 Ir', n, pessoas que forem adrnittidas como

111 jc I, honorarios e benemeritos.

/\ R:I', ü.o-A admissão de sacio de qualquer
I 1II ~I(II'Ia, b m como a sua transíerencia de uma
I' 11 I nutra classe, terá sempre lagar mediante

111 11,1 () da A ssernbléa, precedida de proposta
I I '11,1 Ia por tres ou mais sacias de qualquer

cI, I 1.11I! (IH •

, IJllico.-Nas propostasdeclarar-se ã sern-:



pre, atem -do nome e titulos ou rneritos que. re-
commendem o candidato, a sua nacionalidade e
residencia.

ART. 7.o-Antes da votação para a admis-
são, as propostas serão sujeitas ao exame e pa-
recer da Comnzissâo de admissão de socios.

Essa Commissão apresentará á Assernbléa
dentro do prazo de 15 dias o parecer respectivo,
o qual, depois de lido, ficará sobre a meza para
ser discutido e votado na sessão seguinte. Findo
aquelle prazo, se a Comrnissão não tiver apresen-
tado o seu parecer, nem allegado :motivo algul!l
que desabone o candidato, o Presidente do Ins-
tituto marcará a. proxima sessão para ser votada
a proposta de admissão.

§ Unico.-A Assembléa decidirá em que
casos as propostas e pa~eceres para admissão de
socios devem ser votadas em escrutinio. secreto.

ART. 8?- O teôr dos pareceres, bem como
as discussões relativas á admissão de socios,
não serão publicados, nem d'elles se dará copia
ou transumpto a quem quer que seja,

ART. 99-Os ca-ndidatos rejeitados só po-
derão ser novamente propostos por duas vezes
mais e sempre com intervallos de seis mezes
de uma a outra prõposta.

CAPITULO 111

Dos deveres dos socios

ART. 10.-Todos os socios reconhecem como
dever:

. .
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, 19--Pagar adiantadamente a joia e annui-

ti ,dI' istipuladas no Art. 4.° ;

~ 2.° Concorre-r com propostas para a en-
1l"d,t 1. novos socios dignos do Instituto;

* ;~9_Prestar ao Instituto todo o auxilio da
11.1 lntelligencia e saber e toda a sua cooperação

1I111I'nl ' material para a prosperidade da Asso-
I i.tl,. C) ;

, 1!!-Cumprir e fazer cumprir os presentes
1' Intlll s e acceitar zelosa e dedicadarnente todos
o ('11 rgos ou commissões ·para que forem no-
111(' Idos, leitos ou simplemente designados;

,; n. -Acceitar, respeitar e fazer respeitar
10d,l: as resoluções legalmen,te tomadas pela
/\. I r-rubl 'a ou pela Directoria.

" G'J- Comparecer ás Assernbléas ou ses-
, I(',ralmente convocadas e concorrer com

11111 I LU." de livros, doeu men tos, man uscriptos ou
fllll"( tos de valor para a bibliotheca e archivo
I" 111 uituto.

CAPITULO IV

Da Directoria

,\ I T. 11.--0 Instituto será administrado por
1111' I I lirc toria composta de um Presidente
li, Ili\'o, UI11Vice-Presidente, dous Secreta rios e

11111 1'11"/':0111' iro,

1 lido/ • tes cargos serão exercidos gratui.:..
I 111' 111" Ii P r socios do Instituto.
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§ l.°-Alem do Presidente da Directoria, o

Instituto terá- um Presidente honorario.

§ 2.° --O Presidente effectivo e mais os dous
Sécretarios da Directoria constituem a meza
para as sessões ou Assembléas geraes do Ins-
tituto.

§ 3? -A Directoria terá as suas sessões es-
peciaes, quando e como fôr por ella determinado,
sendo convocadas pelo Presidente.

ART. l:Z. -A', Directoria em ccrnmum com-
pete:

§ l.°-Clúnprir e fazer cumprir os presentes
Estatutos, programmas e regulamentos que fo-
rem organisados e todas as deliberações da
Assernbléa geral.

§ 2.o~Resolver todas as questões adminis-
trativas previstas e não previstas, n' estes Esta-
tutos, dando de suas deliberações conhecimento
á Assembléa geral.

§ 3?-Norpear, suspender e demittir quaes-
quer empregados neccessarios ao Instituto,
marcando lhes vencimentos, attribuições e de-
veres.

§ 4°- Organisar ou mandar organisar os
regulamentos, catalogos, typos de diplomas. e os
prográmmas para as sessões magnas do Instituto.

§ 5? - Apresentar na sessão annual de en-
cerramento dos trabalhos do Instituto o relatorio
dos factos occorridos durante o anno e relativos
á sua administração, dando conta. do estado finan-

-9-
, I 11" dn ,R. ociação e expondo as medidas que
I' 111' 11' mais acertadas para o seu desen vol vi-
11\1 nlll 1 r peridade.

~ (i.o-ALlctorisar qualquer despeza com
'IIIII'IH\(! R, compra de livros, moveis, utensilios e
III'il'( lu,' necessarios ao expediente, administração
I I'!'VIÇ S da associação.

. ; 7(J-Estabelecer e applicar penas aos so-
Iln' Il .mpregados que commeterem delictos.

: H'! ~Dar posse á Direr.toria que lhe sue-
"'d"I' na administração ..

/\ 1''1'. 13.-Ao Presidente da Directoria
I fllllpl't :

: LC?-Representar o Instituto activa e pas-
1 dlllt'nte em juizo e tora d'elle e em todas as
\I I' I clações para cota terceiros. .

~ ~.o-Co~vocar as sessões da Directoria e
'I~H~mbiéas geraes, ordinarias ,e extraordina-
li.\.' "pochas fixadas n'estes Estatutos e sem-

I'" '1"' forem necessarias e requeridas pelos
111 111'" " bem assim,- fazer a distribuição dos

111 f lido:; nas sessões magnas do Instituto.

" ::.o-Organisar as ordens do dia para os
I1 ",,111105 Ias sessões da 'Directoria e das As-

IIIIII''.;IS dos socios. '
I I','-Abrir, dirigir, suspender e encerrar

" 11,11):111105 das sessões e Assernbléas geraes,
1I111111'll<!O a ordem nas discussões e votações.

'I fl."-R ubricar ou assignar os diplomas dos
'11 jll' ,a . rrespondencia da sociedade e as or-

--I

1I

1I

11

I
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dens ou cheques para pagamentos ou retiradas
de dinheiro. .

§ 6.0- Dedicar-se, como chefe da: adrninis-
. tração, a tudo quanto interessar ou disser res-
peito ao. desenvolvimento e pragresso da sacie-

. dade e á fiel obseniancia d'estes Estatutos.

Aur. 14. -Ao. Vice-Presidente' compete sub-
stituir, em seus impedimentas, a Presidente,
desempenhando. as suas funcçoes, attribuições e
encargas.

§ Unica.-Esteja ou não. na eftecüvidade do
carga de Presidente, a Vice-Presidente terá sem-
pre, como membro da Directoria, assenta e voto
consultivo e deliberativa nas sessões da Directoria.

ART. 15.-São attribuições do prImeira Se-
cretario :

§ l:o-Substituir o Vice-Presidente em seus
impedimentos, desemperihando os seus encargos.

§ 2.o-Redigir fielmente as actas das sessões
da Directoria e das. Assembléas geraes, proceder
em sessão á chamada dos sócios; á leitura' das
actas e do expediente e fazer a transcripção das.
actas nas respectivas livras.

§ 3.o-Assignar toda b expediente da Ins-
tituto, actas, diplomas, circulares, commu-nicá-
ções, ordens da-Presidente, etc. '

§ 4>-Remetter á~ Cornmissões do Instituto
as trabalhas ou propostas sobre as quaes' ellas
tenham de ernittir parecer, consis-nand.o em livro

111'( I.d a data. da remessa e a assurnpto sobre O

IjlIII\ tenha le versar a parecer.

!i n,O-Manter em boa ardem a escriptura-
11, ' ('(,I' 'taria, bibliotheca e archivoda sociedade

1\,111110 1 ela sua conservação. '

/\ R'l'. 16 ..-Aa segunda Secretaria compete:

I."-Substituiç a 1.0 Secretario em seus
11'I"'dilll ntos e auxilial-o nos serviços a seu

1111 :", dividindo entre si a trabalho que. houver,

~i~~-Camparecer a todas as sessões da Di- .
11'( 1011:1, onde terá voto consultivo e deliberativo,

/\ !fI'. 17,--Sãa dev~res do Thezoureiro :

~iI'>--Arr.ecadar toda a receitada associa-
", qualquer que seja a sua origem ou a fim, a

'1111 1(:I\ha de ser àpplicada.

!i ~('-Effectuar os 'pagamentos legalmente
1111111 izndos pelo Presidente,

!; :\'.'-Assignar os cheques para as retiradas
ti I IlIlantias depositadas em' 'estabelecimentos
111111.rrios ou outros, senda as cheques visados'
I" 111 I'rosi lente.

!, ,1'- Assignar com a Presidente e um dos
"I 11'lnl'ios as diplomas dos sacias e bem assim

1 '11011 os recibos de joia e annuidade das so-
I 1I I 1'1 oc ,(1 ndo á SL!a cobrança directamente ou
11111 IIlI'io cl empregado da sua confiança no-
1111 I 1I1 I )(:\a Directoria. . .

'1 1,\1_'1' r sempre os saldas' das fu~dci5 50-
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ciaes depositados em Banco ou outro estabeleci-
mento de credito escolhido de accordo com os
seus collegas de Directoria.

§ 69-Prestar contas dos fundos sociaes tri-
mensalmente por "meio de balancetes assignados
em sessão administrativa.

§ 7?-Firmar recibos de todos os documen-
tos que lhe forem "entregues pelos secretario~.ou
por qualquer outra pessoa quando lhe for exijido
o recibo.

2~-·Commissão de syndicancia e de adrnis .•
selo de sócios.

3~-Commissão de redacção da REVISTA.
4'!--Commissão de" historia e estatistica de

S. Paulo.

CAPITULO V

[J'!--Commissão de historia geral do Brazil.

6'!--Commissão de geographia de S. Paulo.
7'!--Commi~são de geographia g~ral do

Brazil.

8'!--Commiss"ão de litteratura e manuscriptos

~~-Commissão de sciencias, numismatica e
archeologia.

l09-Commissão de artes e de industrias.
§ 19- O numero d' estas Commissôes pode-

rá ser augmentado ou reduzido quando a pra-
tica indicar a necessidade do seu augmento ou
reducção.

2° -As Comrnissões serão preenchidas por
designação do Presidente da Directoria, em
sessão do Instituto, e funccionarão até que se
extinga o mandato da Directoria em cujo pe-
riodo -forem organisadas.

ART. 18.-,0 Thezoureiro não tem substituto
nato e, portanto, sempre que vagar o logar.
proceder-se-à a nova eleição para o exercicio
interino ou definitivo.

ART. 19. -- As substituições interinas dos
membros da Directoria, conforme ficam deter-
minadas nos artigos antecedentes, só vigorarão
emquanto o Instituto não julgar conveniente
preencher as vagas por eleição.

Das Commissões permanentes, da Revista, da
apresentação de trabalhos e premios

ART. 20.- O Instituto, alem da Direetoria,
terá as seguintes Commissôes permanentes, com-
postas cada uma de tres membros, que" serão
sempre escolhidos entre os socios effectivos:

l~-Commissão de regulamentos e estatutos
.e de avaliação de offertas e donativos, "

Ala. 21-Todas as vezes que se der uma
vaga ou haja impedimento de algum dos mern-
bros das Commissões, o Presidente nomeará o
substituto interino e, na primeira sessão do Ins-
tituto, designará o socio que deverá preencher a
vaga definitivamente.
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, :;.§ Único. +-Não é vedado aos membros da
Directoria, com excepção do Presidente, o faze-
rem parte das Commissões.Úutrosim, nenhum
so.cio poderá fazer parte de mais de duas co.m-
missões.

ART. 26.-Todos os sócios têm igualmente
o direito de apresentar ponto de these para ser
discutido ou elucidado pelo instituto; antes, po-
rem, de submettel-o fi. discussão, o Presidente
consultará á .Assernbléa se deve tornal-o em
consideração. No caso affirrnativõ, o sacio ence-
tará a discussão na sessão seguinte ou, n'esssa
mesma sessão, se a Assernbléa o permittir,

ART. 22.-Cada uma das Commissões tem
por dever estudar os trabalhos que lhe forem
confiados e ernittir sobre elles o seu parecer, que
será lido e discutido nas sessões do Instituto.

ART. 24.-A Revista do Instituto conterá,
alem das actas . das suas sessões, o relatorio
annuál da Directoria e todos os trabalhos e do-
cumentos que forem apresentados pelos socios,
discutidos, approvados e considerados dignos de
serem publicados. "

A nr. 27.-Se o trabalho apresentado pelo
sacio for destinado á publicação na Revista, o
Presidente o enviará á respectiva Commissão, a
fim 'de' ser por esta formulado o parecer, ,que
ficará sobre a meza para ser discutido e votado
pelo- Instituto na' sessão seguinte, ou n'essa
mesma sessão, se fôr requerida e approvada a
urgencia .'

ART. 23.-, O Instituto' manterá ~ma Re~is-
ta, que será publicada opportunamente, não

'podendo todavia ser' superior a um anno o es-
paço decorrido entre um e outro numero conse-
cutivo d' essa Revista.

ART. 25.- Todos os trabalhos (mernorias,
relato rios, manuscriptos e quaesquer documen-
tos destinados á discussão ou á publicação na
Revista) deverão ser enviados ao Presidente da
Directoria, que os apresentará em sessão para a
discussão, ou os submetterá á Commissão res-
pectiva.r que sobre elles tenha de emitir parecer
antes da discussão.

. § Unico.c--Todos os sacias têm o direito de
proceder. por si mesmo? á leitura e apresenta-
çáo dos seus 'trabalhos em sessão,

ART. 28. - Quando houver agglomeração de
trabalhos, pontos de these apresentados pelos
socios e pareceres das Commissões, terão pre-
cedericia para a discussão' os que tiverem sido
apresentados em primeiro lagar, seguindo- se os
outros na' ordem chronologica da sua aprese'n-

• ração, salvo urgencia requerida por qualquer sa-
cio para determinado trabalho e approvada pela
Assernbléa.

AR'f. 29-Quarido não houver.trabalho que
occupe a segunda parte da ordem do dia das
sessões do Instituto, o Presidente convidará uma
ou mais das Cornrnissões permanentes a apre-
sentarem na proxima sessão um ponto de these,
que verse sobre a matéria da Cornmissão, afim
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d se-r desenvolvido, discutido e elucidado
opportu namen te.

ART. 30.-0 socio, que ler ou verbalmente
expuzer qualquer trabalho perante. o Instituto,
terá direito de fazer inserir na acta um breve
resumo d'esse trabalho, quando, por sua exten-
são ou 'por qualquer -outro motivo, não possa
ser publicado i:1tegralmente na Revista,

Ara. 31.- Todos os annos, o Instituto con-
cederá até quatro premias constantes' de' me-
dalhas, sendo uma de ouro para o auctor da
melhor obra, que fôr escripta depois da fundação
do Instituto, sobre a historia ou geogra,phia do
Estado de S. Paulo, e tres de prata que serão
conféridas aos auctores de obras ou trabalhos lit-
terarios e scientificos de merito. publicados du-
rante o armo e submetidos ao Instituto.

§ I? - S~ os agraciados não forem se cios do
Instituto, serão admittidos a fazer parte da as-
sociaçào na iualiddde de socios honorarios; se
forem socios correspondentes ou effectivos, alem
dó premio. serão elevados á categoria de socios
honorarios. '

§. 2."--Os trabalhos destinados a premio de-
vem ser remettidos ao Instituto com esse fim es-
pecial, afim de serem lidos e julgados pelas.
cornrnissões .'e seus pareceres discutidos e votados
pela ,iJ, ssernbléa. Todavia, o Instituto poderá to-
mar a iniciativa de j\llgar e. premiar qualquer
obra publicada, independente da remessa feita
pelo auctor ou interessado.

-17 -

§ 3?-Os premios serão conferidos nas ses-
sões magnas do Instituto.

§ 49-Compete 'á Directoria organisar ou
estabelecer. o processo para o julgarnento dos
trabalhos destinados a premio e para os que
devem ser preferidos para a publicação na Re-
vista,

CAPITULO VI

Das sessões do In~tituto.

ART. 32.-As sessões do Instituto serão ce-
lebradas, ao menos, uma vez por mez, em dia
designado pela Directoria, precedendo convite
pela imprensa no qual. será annun~iada a or-
dem do dia.

Ala. 33.- Os trabalhos do Instituto come-
çarão todos os annos em 25 de Janeiro e ter-
minarão no mez de Outubro, em que se cele-
brará a sessão de encerramento.

§ Unico.--Annualmente, as sessões magnas
terão logar no dia 19 de Novembro, data da
fundação do Instituto.

. ART. 34.- A Directoria, pelo seuPresidente,
poder~, sempre que julgar necessario, convocar
o Instituto para sessões extraordinarias.

ART. 35.-Quando por qualquer motivo a
I irectoria deixe de convocar em tempo cornpe-
t~!nt as sessões ou asssembléas geraes ordina-
nas, cab aos socios o direito de requerer a con-
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vocação da assem bléa ao Presidente e, se este
não attender á petição dentro do praso de
cinco dias, será e1Ja convocada directarncnte pe-
los socies que assignàrem o requerimento, os'
quaes não poderão ser em numero inferior a
cinco, sendo pelo menos tres efteciivos.

§ U nico. -As assem bleas geraes extraordi-
narias tam bem poderão ser convocadas directa-
mente pelos socios, toda a vez que cinco so-
cios, dos quaes tres effectivos, requererem a
sua convocação ao Presidente da Directoria e
este, dentro de; cinco dias, não attender ao pe-
dido.

gnr-~e (11 m do tempo previamente determinado
pelo Pr '!:;i 1 nte, a quem compete advertir os
n!':HI01' .s, todas as vezes que elles excederem
I) tempo que Ihes fôr previamente, marcado.

T davia, por deliberação da assembléa, as
!-lI • rõ 's poderão ir alem do tempo previamente.
mure do peio Presidente.

<

AR'!'. 40,-Nas sessões do Instituto, pode-
rá ser. facultada a' presença de. espectadores
1 ara assistirem ás discussões e apresentação de
trabalhos, precedendo, porém, previ o assenti-
mento. do' Presidente da Directoria.

AI{, 36.-0 tempo destinado ás sessões or-
dinarias se dividirá em duas partes, sendo a
primeira destinada aos. ncgocios administrativos
do Instituto e a segunda ás leituras, conferen-
cias, apresentação e exposição de trabalhos e
pareceres, sua discussão e votação.

ART. 41. - As sessões d~ Directoria pode-
rão ser realisadas nos mesmos dias das sessões
do Instituto,

§ Unico.- As sessões do Instituto real i-
sar-se-ao com os socios que se apresentarem,

CAPITULO VII
Anr. 37, - Todos os socios, sejam de que

classe forem, têm assento nas sessões ordina-
rias -e extraordinarias e magrias do Instituto,
podendo discutir e votar sobre qualquer assurn-
pto, salvo quando se tratar da admissão de sa-
cias effectivos; n.este caso só poderão discutir
e votar 05 (i' esta ou de categoria mais ele-
vada.

Anr. 38,-0 Presidente, alem de ter o di-
reito de votar, terá tambem o voto de qualida-
de nos casos de empate. . ' • .

ART; 39.- As sessões não poderão prolon-

Das eleições'

, A RT. 42.- Tod~s os cargos da Directoria
serã? preenchidos por eleição, com excepção do
Presidente honorario, que será conferido por
acclarnação, -

§ U nico.c= As eleições da Directoria serão
sempre realisadas de tres em tres annos, salvo
o caso de preenchimento de vaga.

. ART. 43.-E' permittida a reeleição para
qualquer dos .cargos da Directoria.
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ART. 44.- Todas as Directorias, com exce-

pção da primeira, serão eleitas na sessão de en-
cerramento do mez de Outubro do ultimo anno
do triconio de .cada uma, mas a sua posse só
terá logar na sessão magna de I? de' Novembro
seguinte.

ART. 45.-São terminantemente prohibi-
das as accurnulaçõcs de cargos na .Directoria,
salvo interinamente e por e~paço não maior de
trez metes.

Ínstituto ou por elles adquiridos e côn-
s lignos de serem conservados.

ART. 46-As eleições para membros da
Directoria serão sempre por escrutinio secreto
e' por maioria de votos presentes.

A HT. 49. Abibliotheca e o archivo fica-
r o S b a administração do I." '= 2° Secretarias
(l enfiados á guarda de' um ou mais emprega-
dos remunerados e de nomeação da Directoria.

§ 19~A Directoria mandará organisar os
catálogos da bibliotheca e do archivo e fará os
I' ,gulamentos internos para os mesmos.

§ 2°_ A visita á bibliotheca e ao archivo
poderá ser facultada aos extranhos ao Instituto,
mediante permissão e responsabilidade dos Se-
cretarios da Directoria.

ART. 47.-A primeira Directoria será eleita
na mesma. sessão em que forem approvados es-
tes estatutos e n'essa mesma 'sessão será em-
possada pela Assem bléa. - " '

'CAPITULO IX.

'Dos fundos sociaes.

CAPITULO VIII
ÂRT. 50.- Os fundos sociaes serão prove-

-nientes de joias, annuidades, donativos e assig-
naturas da Revista.

Da Bibliotheca e Archivo § 19-Estes tundos serão, no começo, ap-
plicados: na publicação da Revista, retribuição
tle empregados, compra de utensilios, livros,
?10veis, m~da!has para premies assignaturas de
jorriaes e revistas, no aluguel do predio em que
furiccio nar o Instituto e no mais que a Directo-·
ria julgar' conveniente aos fins sociaes.Poste-
riorrnente, se houver sobras e .avultarern oS'ÍLin-
dos, serão eIles empregados na, .acquisiçáo ou

. construcção de um prédio destinado. ao Instituto
e, tambern . em titulos de renda garantidos pelo

AH~. ,48.~ O Instituto' creará 'uma blblio-
th~ca J e um archivo para uso e gozo dos 50-
CIOS.

Unico.-A bibliotheca compor-se-á de
livros,1l1appas e manuscriptos.

O archivo será composto de moédas, me-
dalhas, telas, desenhes, estátuas, objecto» de
arte e dê qualquer natureza, que forem offere-
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Estado e no mais que for resolvido pela As-
sernbléa,

§ 2°-Os saldos dos fundos sociaes serão
sempre depositados em bancos ou estabelecimen-
tos de credito, em sonta corrente, não podendo

. existir em poder do Thezoureiro do Instituto
quantia superior a 300$ÓÜO em dinheiro.

§ 3°_A, retirada dos fundos far-se.à por
meio de cheques assignados pelo Thezoureiro e
visados pelo Presidente.

CAPITULO X.

Disposições geraes.

ART. 51.-Aos socios fundadores do Instituto
serão fornecidos diplomas de socios effectivos,
uma vez satisfeita a joia :e a primeira annuidade,
sendo portanto dispensados da apresentação da
memória ou trabalhos a que se refere o §. 2.° do
Art. 3'1

"- ART. 52. -Ninguem será eonsiderado defi-
nitivamen te socio do Instituto sem haver satis-
feito as disposições do Art. 4°, salvo quando es-
tiver nas condições estabelecid~s no Art. ·5'1. .

ART. 53. - Todos os socios poderão, no acto
da sua admissão ou posteriormente, remir-se
das suas annuidades pagando de uma só vez,
alem dajoia, .a quantia de duzentos mil réis, '

ART. 54.-Considerar-se-á como volunta-
riamente, despedido do Instituto todo socio : que
deixar de pagar a importancia da annuidade den-

.!
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tr do primeiro trimestre de cada ãnno social
salvo 'motivo legitimo justificado hera t.:l D..'p' n e a 1-
rcctoria,

ART. 55.-0s socios do Instituto não res-
I on~em subsidiariarnenté pelas obrigações con-
trahidas e.xpressa 0\01 intencionalmente em nome
da So.ciedade pelos representantes d' esta, sendo
as i ditas obrigações satisfeitas exclusivamente
pelos bens sociaes.

ART.56.-0 Instituto adrnitte como socios
em .toda? as categorias indivíduos de qualquer
nacionalidade, sem excI usão dos do sexo femi-
nino. '

ART. .57. - Em cada 'sessão ordinariado Ins-
tituto será aprese~t'ad?, sempre que fôr possivel,
algu~ tr~balho hlstor~co, geographi~o, litterario
O~l scientifico, " " '

s U nico.'-..: C?mpete a'o Presidente pro~'o;er
a apresentação d esses trabalhos, toda a vezqlle
não acorrerem ao Instituto expontaneamente.

, ART.' 58.- E' perrnittido aos extranhos en-
viarem trabalhos, a? .Instituto, quer paraprernios,
quer para serem lidos nas sessões. Todavia 'os
e~tranhos, podendo assistirá leitura 'oti expÓ~i-

. çao -d~s s,ell:' trabalhos, nãopoderão tomar parte
nas discussões q ue elles suscitarem, salvo com
aunuencia prévia da Assemblea. ' '-.:

. ART . .59.-A Revista do Instituto seriCris-
tribuida gratuitamente a todos os socias E enviada

_.' aos jornaes, -bibliothecas e sociedadesv.ccngene-



ART. 64.-Areforma dos presentes estatutos
só será feita por iniciativa da Directoria ou me r
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res. O preço da assignatura da Revista pará os
extranhos será taxado pela Directoria, a quem
compete a escolha dos jornaes, bibliothecas e so-
ciedades que devam receber a Revista.

Art. 60.-0 Instituto não entretem polerni-
cas- pela impressa e exclue totalmente as ques-
tões pessoaes e as discussões politicas e reli-
giosas.

§ Unico. - A Revista do Instituto não se
desviará de taes preceitos, cabendo á Commissão
de redacção julgar de todas as duvidas que a tal
respeito se suscitarem.

ART. 61.- Todos os annos, no primeiro nu-
mero da Revista, será publicada a relação nomi-
nal dos socios do Instituto, suas categorias e
epochas de admissão, bem como o catalogo dos
objectos contidos no archivo e um extracto do
ultimo relatorio da Directoria, 'quando não for
possível publical-o na integra.

ART. 62.-Nos casos omissos n'estes Esta-
tutos; á Directoria compete resolver corno julgar
mais conveniente aos interesses do Instituto.

ART. 63.-A pena de exclusão da sociedade
só poderá ser applicada ao socio em virtude de
resolução da assernbléa geral tomada por escru-
tinia secreto,

--
111,,111 pl40PMta assignada por d z socl U c·
II I c· Vt!11 ida por maioria de dois terços da
I (mbl'a rcr 1.

A Oommissão de Redacção

JJr. M anoel Ferreira Garcia Redondo.
Dr. Domingos 70sé Nogueira ')aguaribe.
1 r. Antonio de Toledo Pisa,

Estes estatutos foram approvados em assem-
bléa geral de 23 de Dezembro de 1894, sendo
<1 vidamente archivados no Registro Geral de
I Iypothecas desta Comarca, para os fins do De-
creto n" 173 de 10 de Setembro de 1893, em 4
de Janeiro de 1895.

o 1~Secretario,

Carlos Reis.
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DIRECTORIA DO txsnmro

Hleita em aseembléa geral de 23 de Dezembro
de 1894, para funceionar durante o primeiro
iriennio.

PRESIllENTE HONORARIO

Dr. Prudente José de Moraes Barros.

PRESIDENTE EFFECTIVO

Dr. Cesario Motta Junior.

VICE-PRESIDENTE

Conselheiro Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo,

1° SECRETARIO

Dr. Carlos Reis.

2° SECRETARIO

Dr. Manoel Ferreira Garcia Redondo,

THEZOUREIRO-

Dr. Domingos José Nogueira jaguaribe,
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, I Uommissões permanentes do Instituto

Nomeadas em assembléa de 30 de Dezembro de
1894 para funccionar n,0 19 triennio.

11\ Cornmíssão de regulamentos e estatutos
Ir

Dr, João Pereira Monteiro.
Dr, Severino de Freitas Prestes.
Dr. Estevarn Leão Bourroul.

2~ Oommissão .de admissão de socios

Dr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo.
Dr. Bento Bueno.
DI'. Luiz de Toledo Piza e Almeida ..

3~ Commissão de redacção da « Revista »

Dr, Antonio de Toledo Piza.
Dr, Domingos José Nogueira Jaguaribe.
Dr. Manoel Ferreira Garcia Redondo.

4~ Commissão de hístoría e estatistica de .
S. Paulo

Dr. Antonio de ToledoPíza.
Dr. Jayme Serva.

Lafayctte de Tcledo.



Dr. Francisco Ferreira Ramos:
DI'. Francisco de Paula Ramos de Azevedo.
Dr. Ignacio Wallace da Gama Cochrane.

"I "[
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, 5~ Commissão de história geral do Brazil

Dr. José Estacio Corrê.; de Sá e Benevides.
Dr. José -Valoisde Castro:
Dr. Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.

6~ Commissão de geographia de S. Paulo

DI': Thec)doro Sal1lpaid.
Tancredo du Amara]..

Dr, Orville A, Dcrby.

7'~Commissão de geographía geral do Brazil

Dr. Jo;é Vicente de Azevedo.
Major Gabriel Prestes.
Tiburtino Mondim.

8'~Commissão de Iitteratura e'manuscriptos

DI'. Pedro A ugusto GO'l1les- Cardirn.
Horacio de Carvalho ..
Fr~l11ciscoIgnacio Xavier de' Assis Moura.

9~ Commissão de sciencias, numismatica
e archeologia

Dr. Paulo Egydio de Oliveira Carvalho,
Dr. Gabriel Osorio de All1leida.

Alberto Loefgren.

10~ Commissão de artes e industrias

Lista dos socios [und a à ores do Institnto.

"11icrto Loefgren.
III A Ir· ',lIIdre Florindo Coelho,

lI' ·HIH.!rcRiedel,
111, Ifl'l'do Ellis.
111, AI/r 'cio Moreira de Barros Oliveira Lin.a.
1)1, A l/i' 'do Rocha.

Antonio Augusto da Fonseca.'
II" A ntOl1io Carlos Ribeiro de Andrada M. e Silva.
I li, Ant nio Dino da Costa Bueno.
IIr, Antonio Evaristo Bacellar.
Ili', Antonio Francisco de Araujo Cintra.
1)1', Antonio'Francisco de Paula Souza:

Antonio Moreira da Silva.
I lI', Antonio Pereira Prestes.
I)1', Antonio da Silvã Prado.
IIr. Antonio de Toledo Piza.
IlI', Al'gimil'o da Silveira. ,
1)1', I\l'thur Cesar Guimarães.

Al'thur Goulart.
Augllsto Cesar Barjona,
A ugusto Cesar de Barros Cruz.

1)1'. Augusto Cesar de Miranda Azevedo
IIr. Augusto Fornrn,
J)1'. Augusto de Siqueira Cardoso,
J Ir, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinhn;
DI'. Benedicto Alves Estellita,
J Jr, Bento Bueno.
DI', Bel:nardino de Campos,
DI', Braulio Gomes, .
1)1', Candido Nazíanzeno Nogueira da Motta.i». CarJos Botelho,

I
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Dr, Carlos de Campos.
DI'. CarIos Daniel Rath.
Dr. Carlos Reis.
Dr. Cesario Gabriel de Freitas,
Dr. Cesario Motta j unior.
Dr. Cincinato Braga. .
Dr. Clementino de Souza e Castro.
Dr. Constante Affonso Coelho.
Dr. Domingos José Nogueira Jaguaribe.

Eduardo Carlos Pereira.
Dr. Ernesto de Moraes Cohn.
Dr. Estevam 'Leão Bourroul.
DI'. Eugenio Alberto Franco.

Eugenio Hollender. .
D1'. Fergo O'Connor de Camargo Dauntre,
Dr. Fortunato Martins de Camargo. '
Dr. Francisco Ferreira Ramos.
G.al Francisco Glicerió.

Francisco 19nacio Xavier de Assis Moura.
Dr. Francisco Martinianó da Costa Carvalho.
Dr. Francisco de Paula Ramos de Azevedo.
Dr. Francisco de Paula Rodrigues Alves.
Dr. Gabriel Osorio de Almeida.
:Vl.0r Gabriel Pre-stes,
Dr. Gabriel de Toledo Piza e Almeida.
Dr. Gustavo Koenigswald.

Henry White,
Dr. Hermann von Ihering.

Horace. M. Lane,
Horacio de Carvalho.

DI'. Hypolito de' Camargo.
Dr. Ignacio Wallace da Gama Cochrane,

Jacob Itapura de Miranda.
Dr. Jayme Serva.
Dr. João Alvares Rubiào Junior.

João de Arruda Leite Penteado.
JOãO Candido Martins.

D1'. João Nepomuceno Nogueira da.Motta.
DI". João Nogueira jaguaribe.

32 - - 33-

lI! 1""" 1'1'1110 .ln Veiga Filho.
111 1110 11 li, I('ira Monteiro.
I11 1" 1I I'ih'ire) de Moura Escobar.
111. 11111'1111111 Floriano de Godoy.
111, I11.11P 111111Nogueira de Almeida Pedroso,
I',' [unquim 'oares de Oliveira Alvim.
111 Jp,lIJ1lÍm de Toledo Piza e Almeida.

Jo,\ JlIilll de Toledo Piza e Almeida.
11, / Oi'g'e "1 ibiriçá, ,',
I lI. jos '. Alvesde Cerqueira Cesar,
11,. José Alves Gui.narães Junior.

J osê AnJré do Sacramento Macuco.
I li', José Baptista Pereira.
I )1'. José Cardoso de Almeida.

José Eduardo de Macedo Soares.
I Ir. José Estacio Corrêa de Sâe Benevides.

José Ferraz de Almeida J unior.
I )1'. José Ferreira Garcia Redondo.

José Francisco Soares Romeo.
1)1'. José Gabriel de Toledo Pisa.
I Ir. José Luiz de Almeida Nogueira.
J Ir. José Machado de Olivelra.

José Maria Lisboa.
I >1'. José Mar~adoValIe.
I>r. José de Sá Rocha.
I )1'. José Valvis de Castro.
I )1'. José Vice nte de Azevedo.

Jules Martin.
I )1'. Julio Cesar Ferreira de Mesquita.

Lafayette de Toledo :
Lindorf Ernesto Pereira de Vasconcellos,

\)1'. Luiz de Anhaia Mello.
DI'. Luiz Antonio de Souza Fcrraz.
Dr. Luiz de Toledo Piza' e Almeida.
DI'. Manoel Alvaro de Souza Sá Vianna.
DI'. _Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

Manoel 'Augusto Galvão.
I )1'. Manoel Ferraz de Campos Salles.
Ih. Manoel Ferreira Garcia Redondo.



,

Manoel Marcellino de Souza Franco.
Dr. Manoel de Moraes Barros.
Dr. Manoel Pereira Guimarães.
Dr. Manoel Pessoa de Siqueira CHnpos.
Dr. Martirn Francisco Ribeiro de Andrada Sobrinho.
Dr, Martinho Prado Junior.
r». Mathias Valladão.
DI'. Orville A. Derby.
Dr. Oscar Sch wenk d' Horta.
Dr. Paulo Egydio de Oliveira Carvalho.
Dr. Pedro Augusto Gomez Cardim.
DI'. Pedro Vicente de Azevedo,
Dr. Prudente Josê de Moraes Barros (Soci.o honorario).
DI'. Raymundo Furtado Filho.
DI'. Rodolpho Pereira.
DI'. Severino Je Freitas Prestes.

Tancredo do Amaral.
DI'. Theodoro Dias de Carvalho.
Dr. Theodoro Sampaio.

Theophilo Barbosa.
Thornaz Galhardo.
Tiburtino Mondim Pestana.
Tristão Araripe.

121'. Vicente Liberalino de Albuquerque,
DI'. Viriato Brandão. .
r». Virgilio de .Rezende.
DI'. Wenceslau de Queiroz.
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