ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA - 2019

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HÓQUEI E PATINAÇÃO
DATA E LOCAL: Ata da Assembleia Geral Ordinária da CBHP aos 23 dias do mês de
março de 2019, às 09:30h em primeira convocação, realizada na Sala de Reuniões do
Centreventos Cau Hansen sito à Av. José Vieira 315, Joinville/SC, conforme EDITAL DE
CONVOCAÇÃO anexo a esta Ata, do qual constava a seguinte Ordem do Dia:
1ª. Fase:
1 - Relatório da Diretoria;
2 - Parecer Econômico e Financeiro do Conselho Fiscal;
3 - Aprovação do Balanço Geral – encerrado em 31/12/2018

2ª. Fase:
1 - Homologação dos Calendários, Regimentos de Taxas, Regulamentos já vigentes para 2019;
2 - Assuntos diversos.

Usando de suas atribuições Estatutárias, o Sr. Moacyr Neuenschwander Filho, Presidente da CBHP assumiu a abertura dos trabalhos fazendo uso da palavra, cumprimentando
os representantes oficiais presentes à Assembleia de suas respectivas entidades filiadas, que foram os seguintes:
Sr. Moacyr Neuenschwander Filho (Presidente da CBHP); Sr. Fernando Madureira (Diretor Financeiro da CBHP); Sr. Paulo Fernandes (Federação Brasiliense de Hóquei e Patinação/DF); Sra. Rosana Vieira (Federação Paulista de Patinação Artística/SP); Sr. Léo
Bengochea (Federação Gaúcha de Patinagem); Sr.Carlos Jun Nakano (Federação de
Patinagem do Paraná/PR); Sra. Fernanda Giraldi (Federação Catarinense de Patinação
Artística/SC); Sr. Mário de Oliveira Guedes Alcoforado (Federação Pernambucana de
Patinagem/PE): Sr. Gustavo Brandão Techio (Federação Paulista de Hóquei e Patinação/SP) e Flavio Moreira (Federação Paulista de Esportes sobre Patins/SP).
Dando sequência, e, tendo sido constatado o quórum necessário às deliberações, o Sr.
Presidente da CBHP, passou à 1ª. fase da Ordem do dia, com a leitura do Relatório da
Diretoria sobre as atividades e realizações das modalidades do ano de 2018 e as perspectivas para 2019, conforme documento intitulado “Palavra do Presidente” já anteriormente publicado no Site e mídias sociais da CBHP e enviado por correio eletrônico às
Federações filiadas. Dando sequência à Ordem do Dia, colocou para aprovação o Balanço Geral e Parecer Econômico e Financeiro do Conselho Fiscal, enviados aos Presidentes de Federações filiadas por correio eletrônico para análise prévia e devidamente
publicados anteriormente no Site da CBHP. Foi constatado pelos presentes que todos os
documentos dos movimentos de ambos os caixas estavam também disponíveis na mesa
para eventuais consultas. Colocados para votação, o Balanço Geral e Parecer Econômico e Financeiro do Conselho Fiscal de 2018 foram aprovados por aclamação.
O Sr. Presidente da CBHP passou na sequência, à 2ª. fase da Ordem do Dia, onde foram Ratificados os Calendários, Regulamentos Técnicos e Regimentos de Taxas vigentes para 2019 os quais já haviam sido previamente discutidos e aprovados em reuniões
mantidas com a maioria dos presentes e/ou membros dos respectivos Comitês Técnicos
da CBHP. Os Regulamentos e Regimentos de Taxas de todas as modalidades aqui
aprovados e ratificados fazem parte desta ata como anexo.
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Ainda sobre a 2ª. fase, foram tratados os seguintes Assuntos diversos:
Foi aclamada por unanimidade a filiação provisória da Federação Cearense de Hóquei
e Patinagem junto a CBHP de acordo à documentação já anteriormente apresentada por
correio eletrônico aos demais filiados. A filiação definitiva deverá ser ratificada pela próxima Assembleia da CBHP.
Foi aprovada a inclusão provisória, ad referendum da próxima Assembleia Geral da
CBHP, a modalidade “ Patinete ” (ou Scooter em inglês) pois a mesma já faz parte das
modalidades da Confederação Sulamericana de Patinagem e da World Skate (ex-FIRS),
entidades internacionais à qual a CBHP é filiada, sendo que seu primeiro campeonato
mundial já será disputado nos próximos World Roller Games, junto com todas as demais
modalidades sobre patins já em Julho deste ano de 2019 em Barcelona, Espanha.
Foi ratificada a nomeação do representante do Conselho de Atletas (Leandro Battisti
Justo), segundo documentação comprobatória da votação interna (anexa a esta Ata),
conforme previsto no Estatuto da CBHP.
Foi ratificado o Código de Ética publicado no Site da CBHP, vigente para todas as modalidades.
O Presidente da FEBRAHPA/DF abriu mão de sediar o próximo Troféu Brasil de Patinação Artística (antes, Evento Unificado Nacional) de 2019. Assim sendo, a Sede deste
Evento ficou definida para a cidade de Curitiba/PR - que terá até o dia 15 de abril para
confirmar a realização do mesmo. O Estado do RS ficou definido como Subsede.
Foi relembrado pelo Presidente da CBHP, sobre a necessidade de haver a integração
das modalidades frente a Federação de Patinagem do Paraná, agora sob a gestão do
Sr. Carlos Jun Nakano, conforme consta da Ata da AGO de 2018, sendo que o Sr. Moacyr reiterou aos diretores dos Comitês Técnicos das modalidades que prestem todo o
auxílio para que isso se efetive. A orientação serve também para as outras Federações.
Ficou aprovado por unanimidade que, a partir de 2020, todos os atletas das modalidades individuais, assim como todos os atletas das modalidades coletivas, que quiserem
participar dos eventos nacionais constantes do Calendário da CBHP, terão de pagar pelo seguro esportivo, pelo qual a CBHP negociará as melhores condições possíveis para
cada Evento, de acordo com suas características específicas de cada modalidade. Esta
medida visa garantir a proteção dos atletas contra os riscos de acidentes eventuais nos
eventos.
Antes do encerramento o Presidente fez uma breve explanação dos próximos Eventos
internacionais de que a CBHP participará.
ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, as 13:10 e
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata em 3 (três) vias
escritas somente no anverso. Depois de reaberta a sessão, tendo sido lida e aprovada,
esta Ata vai abaixo assinada pelo Presidente da CBHP que presidiu a Assembleia e todos os participantes assinaram a Lista de Presença anexa que é parte integrante desta
Ata.

Moacyr Neuenschwander Filho
Presidente da CBHP
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