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"ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA"ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
Rejeita, em primeira discussão, proposta subscrita por cinqüenta e 
seis (56) Conselheiros, de alteração do Capítulo X e dos Arts. 126a, 
126b e 126c, todos do Estatuto Social, proposta apresentada nos 
termos do Art. 127 do mesmo Estatuto Social e dos Arts. 84 e 85 do 
Regimento Interno do Conselho Deliberativo."

Processo CD-12/99Processo CD-12/99

O  CONSELHO  DELIBERATIVO  do  ESPORTE  CLUBE  PINHEIROS,  no  uso  das 
atr ibuições  que  lhe  são  confer idas  pelo  inciso  I I I ,  do  Art .  76  do  Estatuto  Socia l ,  ao 
del iberar ,  em pr imeira d iscussão, sobre proposta de cinqüenta e seis (56) Conselheiros, 
de  a l teração  do  Capítu lo  X  e  dos  Arts.  126a,  126b  e  126c,  todos  do  Estatuto  Socia l , 
proposta  apresentada  nos  termos  do  Art .  127  do  mesmo Estatuto  Socia l  e  dos  Arts.  84 
e  85  do  Regimento  Interno  do  Conselho  Del iberat ivo  e  votado  disposi t ivo  por 
d isposi t ivo,

resolveresolve

REJEITARREJEITAR  proposta  subscr i ta  por  c inqüenta  e  seis  (56)  Conselheiros  no  exercíc io  do 

mandato,  de  a l teração  do  Capítulo  X  e  dos  Arts.  126a,  126b  e  126c,  todos  do  Estatuto 
Socia l ,  a  f im  de  que  o  nome  do  Centro  Pró-Memória  “Hans  Nobi l ing”  seja  acresc ido  do 
nome  Henr ique  Vi l laboim  e  passe  a  ser  chamado  Centro  Pró-Memória  Hans  Nobi l ing  e 
Henr ique  Vi l laboim,  bem  como  que  sejam  da  mesma  forma  al terados  os  3  ar t igos  do 
Estatuto em que o nome é mencionado.
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