ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA - 2019
PATINAÇÃO ARTÍSTICA
DATA E LOCAL: Ata da Reunião Extraordinária da CBHP realizada no dia 27 de Agosto de 2019, às 19h no Ginásio do
Tarumã, em Curitiba/PR, conforme Email/Nota de Convocação datado de 30 de julho de 2019 (anexo a esta Ata), do
qual constava a seguinte PAUTA:
- Calendário Internacional 2020;
- Calendário Nacional 2020: datas, Sedes e Subsedes;
- Regulamentos 2020 - inclusive o Regulamento Básico;
- Regimento de Taxas 2020;
- Assuntos diversos;
Tendo em vista a realização do Troféu Brasil de Patinação Artística (de 28/8 a 03/9) e, aproveitando que alguns
Presidentes e/ou seus representantes irão participar do mesmo, a CBHP convocou esta Reunião Extraordinária para
as 19:00 do dia 27 de Agosto no local do Evento, para deliberar e aprovar os documentos constantes da Pauta acima
descrita, cujos documentos foram enviados para análise prévia aos Presidentes de Federações filiadas.
PRESENÇA: estiveram presentes os representantes oficiais de suas respectivas entidades: o Presidente da CBHP, Sr.
Moacyr Neuenschwander Filho; a representante com procuração específica da Federação Paulista de Patinação
Artística, Sra. Rosana Vieira; o Presidente da Federação Gaúcha de Patinagem, Sr. Léo Bengochea; o Presidente da
Federação de Patinagem do Paraná, Sr. Carlos Jun Nakano; a Presidente da Federação Catarinense de Patinação
Artística, Sra. Fernanda Gomes Pereira Giraldi, e os seguintes membros do Comitê Técnico de Patinação Artística da
CBHP, Vera Lucia Striebel, Fabiana Consentino e Carlos Eduardo Paiva. Também presentes os Sres. Flavio Moreira e
Bruno Cavalcante que contribuíram em secretariar a reunião. Ausentes: FEBRAHPA e FHPERJ
Tendo sido observado o Quórum necessário à deliberação e votação sobre os temas propostos para a reunião, a
mesma foi realizada como segue:
DELIBERAÇÕES:
Foram aprovados os Calendários 2020, Regulamento Técnico e Regimento de Taxas vigentes para 2020, conforme
documentos anexos que fazem parte desta Ata.
A Sede do Campeonato Brasileiro e TN de 2020 foi definida para Joinville/SC (26 de março à 5 de abril);
A Sede do Troféu Brasil de 2020 foi definida para Campo Bom/RS (16 à 25 de outubro);
As Subsedes para ambos os Eventos ficaram estabelecidas para o Estado de São Paulo - cidades ainda por definir.
Regulamento Básico: critério de convocação para as seleções nacionais:
Em função de fatos e situações ocorridos em 2019, referentes a diferentes modalidades da CBHP e, com impacto nas
convocações para as seleções brasileiras, fica reiterado a partir desta data que:
“De acordo aos artigos 37, 47, e 69 do Estatuto da CBHP, as convocações para as seleções brasileiras de todas as
modalidades são de reponsabilidade do Comitê Técnico respectivo à cada modalidade, devendo ser ratificadas e/ou
retificadas pelo Presidente. Revogam-se assim, quaisquer critérios anteriormente definidos. Altere-se o texto em
quaisquer documentos eventualmente existentes que tratem do assunto, tais quais Regulamentos Gerais, Básicos e
Específicos de competições - de todas as modalidades, atualizando-os com o aqui agora está claramente determinado.
Cumpra-se.”
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Assuntos diversos:
- Jogos Sul-americanos CSP 2021:
Foi informado pelo Presidente da CBHP que: para o campeonato Pan-americanos de Patinação Artística previsto para
2020, todos os países deverão aguardar pela respectiva Convocatória por parte da WSA.
Já em 2021, os campeonatos sul-americanos de todas as modalidades, serão disputados em Rosário/Argentina como
um Evento-teste para a Confederação Argentina de Patinagem em relação aos Jogos Sul-americanos (ODESUR) da
Juventude que serão disputados naquela cidade e também para os World Skate Games daquele ano, que ocorrerão
em Buenos Aires e San Juan.
- Mudanças nos Estatutos da World Skate e reflexos nas Confederações Nacionais:
A WS aprovou em julho/2019 novas mudanças de Estatuto, com validade imediata. Os documentos estão disponíveis
no Site da WS mas o que mais interessa ao Brasil neste sentido é a nova determinação de que, doravante, a WS só
admitirá uma entidade gestora dos esportes sobre rodas filiada por país. O novo texto aprovado prevê a fusão de
entidades nacionais gestoras de modalidades em separado, mas sempre sob um mesmo e único guarda-chuva. Estas
fusões ocorrerão até o final de 2020.
- Caso dos atletas transgêneros (consulta WS):
a CBHP fez no dia 26 de julho, uma consulta formal à World Skate sobre a situação atual dos atletas transgêneros em
competições internacionais das modalidades sobre patins. A resposta veio no dia 23 de agosto (documentos anexos).
Segundo informado, a WS seguirá a recomendação do COI e, neste sentido deliberou, em maio passado, que atletas
transgêneros poderão atuar mediante seu nome social atual, independente do documento original ainda constar
gênero distinto. Contudo, isto só poderá ocorrer dentro de certas circunstâncias e limites, conforme consta no emailresposta e seus anexos.
Assim sendo, a CBHP ratifica de forma unanime, sua decisão pioneira já anteriormente tomada, de permitir a
participação de atletas transgêneros em seus Eventos nacionais oficiais, aceitando a declaração pessoal de gênero,
mas seguindo agora apenas a restrição de níveis de testosterona estipulados pela World Skate em maio de 2019 que,
no caso de atletas transgêneros femininos, foi estabelecida quantidade de 5nMol. Este limite deverá estar presente
mediante comprovação durante os últimos 12 meses prévios às competições em que a atleta participe.
Quanto a convocação de atletas transgêneros para competições internacionais, as mesmas seguirão dependendo da
determinação da entidade organizadora de cada competição, as quais serão consultadas sempre que necessário.
Acreditamos e esperamos, contudo, que esta nova diretriz da World Skate irá evitar possíveis conflitos sobre este tema
nos Eventos futuros.
Apoio aos atletas da classe internacional. Os atletas top 10 no mundial de 2019 terão suas passagens aéreas pagas
pela CBHP para que participem do mundial de 2020. O mesmo ocorrerá em relação aos Roller Games de 2021.
Será enviado pelo comitê técnico às Federações, um calendário de trabalho para 2020 com a programação de
seminários técnico e arbitral com as condições para a participação de técnicos, atletas e árbitros.
A taxa de autorização para a realização de OPENS com juízes CBHP-WS, estará isenta quando o clube que organiza o
OPEN tiver sua participação efetivada nos dois eventos da CBHP do ano (Campeonato Brasileiro e Troféu Brasil) e a
formalização da organização do OPEN tenha sido feita via Federação estadual.
Houve a inclusão no Regimento de Taxas, de uma multa por indisciplina em face do filiado (agremiação, atleta, técnico
ou arbitro) infringirem o Estatuto, Código de Ética, Normas e Regulamentos da CBHP, através de quaisquer meios
inclusive as redes sociais. Valor: de R$ 100,00 à R$ 2.000,00.
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Os documentos aprovados serão publicados juntamente com esta Ata, para conhecimento de todas as equipes filiadas.
ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 22:00 tendo sido lavrada esta Ata, cuja Lista de
Presença (anexa) vai assinada pelo presidente da CBHP e demais participantes.

Moacyr Neuenschwander Junior
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Presidente
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