PORTARIA # 01/2015
A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, entidade nacional de administração do desporto,
sendo vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro e filiada a Fédération Internationale de Roller Sports
(FIRS), a Confederation Panamericana Of Roller Skating (CPRS) e a Confederación Sudamericana de
Patin (CSP) e, reconhecendo como autoridade nacional o Ministério do Esporte, representada pelo Sr.
Presidente que abaixo assina esta Portaria que passa a ter efeito imediato vem, nos termos do
vigente Estatuto fulcro artigo 2º, letra h:
Art. 2 – A Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, (...)exercerá as suas atividades
segundo o disposto neste Estatuto, Regimentos e Leis acessórias, e tem por fim:
h) expedir regulamentos, avisos portarias e instruções, bem como, enviar seu
calendário anual nacional às Federações até o dia 31/12 de cada ano anterior ao mesmo
calendário;
i) cumprir e fazer cumprir as Leis, Regulamentos, Deliberações e demais atos de
hierarquia superior;
Corroborado pelos poderes e obrigações inerentes ao cargo que exerce decorrente da aplicação dos
artigos 18 e 33 letra “a”, “h” e “w”:
Art. 18 – Os poderes da CBHP são os especificados neste artigo:
a) (...)
b) Presidência: 1(um) Presidente e 4 (quatro) Vices-Presidentes(...)

.

Art. 33 – O Presidente tem as seguintes atribuições:
a) exercer as funções executivas e administrativas da entidade;
h) resolver “ad referendum” da Assembléia Geral, os casos urgentes de
administração e de defesa dos interesses de entidade;
w) propor à Assembléia Geral a reforma parcial ou total do Estatuto da
entidade;

E, no intuito de alinhar os objetivos da Entidade Nacional com o atual Estatuto da Fédération
Internationale de Roller Sports (FIRS) aprovado em 21/02/2015 em Roma pelo Congresso Ordinário:
Article 2 – Objectives
(1) The main objectives of FIRS include:
a) To promote and encourage the development of Roller Sports in all its possible forms all
over the world.
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Article 21 - International Technical Committees
(1) The International Technical Committees are the following:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIRS
FIRS
FIRS
FIRS
FIRS
FIRS
FIRS
FIRS
FIRS

ARTISTIC TECHNICAL COMMITTEE
FREESTYLE TECHNICAL COMMITTEE
INLINE AGGRESSIVE TECHNICAL COMMITTEE
INLINE HOCKEY TECHNICAL COMMITTEE
RINK HOCKEY TECHNICAL COMMITTEE
ROLLER ALPINE AND DOWNHILL TECHNICAL COMMITTEE
ROLLER DERBY TECHNICAL COMMITTEE
SKATEBOARDING TECHNICAL COMMITTEE
SPEED TECHNICAL COMMITTEE

Vem alterar o artigo 2º, letra “a”
diante, com a seguinte redação:

a)

do vigente Estatuto que deverá ser considerado, de hora em

Promover, dirigir, difundir, supervisionar, coordenar, controlar e
fiscalizar a prática de todos os esportes que se utilizem de rodas sejam
elas paralelas ou em linha, em especial do hóquei, da patinação artística,
patinação radical, patinação de velocidade (corridas sobre patins),
patinação estilo livre (Freestyle, Slalom); Skateboarding; Patinação
Alpina (Roller Alpine) e Roller Derby, além de outras modalidades que
vierem a serem criadas, em todo o território nacional, com prática
desportiva formal amadora.

Considerando a urgência da determinação expedida pela FIRS, e a necessidade premente da inclusão
das modalidades para a defesa dos interesses da CBHP, de suas filiadas e de toda a comunidade de
esportes em rodas, a presente alteração entra em vigência imediata.
Entretanto em respeito as determinações Estatutárias, em especial da letra “h” do artigo 33
supracitado, fica a mesma sujeita a deliberação da ASSEMBLÉIA GERAL que resolverá “AD
REFERENDUM” de sua vigência e termos.
Para que passe a ter efeitos “erga omnes” a presente foi enviada por carta registrada à todas as
federações filiadas e deverá publicada no sítio da CBHP e de suas Federações.
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação, São Paulo 20 de Outubro de 2015

Moacyr Neuenschwander Filho
Presidente
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