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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA - 2019 

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE  

DATA E LOCAL: Ata da Reunião Extraordinária da CBHP realizada no dia 10 de outubro de 2019, às 19h na Sala da 
Secretaria de Esportes no o Ginásio do Docão, em Sertãozinho/SP, conforme Email/Nota de Convocação datado de 30 
de Setembro de 2019 (anexo a esta Ata), do qual constava a seguinte PAUTA:  
 

1 - Calendario internacional - locais e datas dos principais Eventos de 2020 
2 - Calendario nacional 2020: datas, Sedes e Subsedes. 
3 - Regulamentos - inclusive o Código de É�ca 
4 - Regimento de Taxas 2020 
5 - Assuntos diversos.  

   
Tendo em vista a realização do Troféu Brasil de Pa�nação de Velocidade (de 11 a 33/10) e, aproveitando que alguns 
Presidentes de Federação da modalidade e/ou seus representantes irão par�cipar do mesmo, a CBHP convocou esta 
Reunião Extraordinária para deliberar e aprovar os documentos constantes da Pauta acima descrita, cujos documentos 
foram enviados para análise prévia aos Presidentes de Feder ações filiadas. 
 
PRESENÇA: es�veram presentes os representantes oficiais de suas respec�vas en�dades: o Presidente da CBHP, Sr. 
Moacyr Neuenschwander Junior; pela Federação Catarinense de Hóquei e Pa�nação, Sr. João Scarpin; pela Federação 
Mineira de Pa�nagem, a Sra. Marcelle Ágatha Silva; pela Federação Paulista de Esportes sobre Pa�ns, o Sr. Edson 
Almeida e os seguintes membros do Comitê Técnico de Pa�nação de Velocidade da CBHP: Cindya K. Pardo e Carmen 
Lúcia e Silva 
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 o Calendários, o Regulamento Técnico e o Regimento de Taxas vigentes para 2020, conforme 
documentos anexos que fazem parte desta Ata.   
 
Calendário 2020: em função de análise do calendário internacional previsto, as Sedes das Etapas do Campeonato 
Brasileiro de 2020 foram definidas como segue: 
 
- 01 a 03 de maio: Campeonato Brasileiro de Pista (Sertãozinho/SP) 
- 21 a 23 de agosto: Campeonato Brasileiro de Rua (Belo Horizonte/MG)  
- 25 a 27 de setembro: Troféu Brasil  (Pista = Sertãozinho/SP) 
 
Regulamento 2020: aprovado conforme ajustes efetuados nesta reunião na proposta enviada previamente. 
 
Código de É�ca: foi reiterado sobre a importância de serem observados os preceitos do Código de É�ca da CBHP.  
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Regimento de Taxas para 2020:  
Houve a inclusão do item 10 no Regimento de Taxas, de uma multa por indisciplina em face do filiado (agremiação, 
atleta, técnico ou arbitro) infringirem o Estatuto, Código de É�ca, Normas e Regulamentos da CBHP , através de 
quaisquer meios inclusive as redes sociais. Valor: de R$ 100,00 à R$ 2.000,00.  
Foram redefinidas as seguintes taxas:  
Item 1: Renovação e/ou nova filiação anual de equipes: R$ 400,00 
Item 4: Inscrição pelas equipes de atletas, por cada Etapa dos Eventos nacionais:  
- equipes que inscrevam até 5 atletas: R$100,00/atleta 
- equipes que inscrevam até 10 atletas: R$ 90/atleta 
- equipes que inscrevam acima de 10 atletas: R$ 80,00/atleta   
  
Assuntos Diversos: 
 
Critérios 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 e, assim como já aprovado pelas modalidades Pa�nação Ar�s�ca e Hóquei, 
fica reiterado a par�r desta data que:  
“De acordo aos ar�gos 37, 47, e 69 do Estatuto da CBHP, as convocações para as seleções brasileiras de todas as 
modalidades são de reponsabilidade do Comitê Técnico respec�vo à cada modalidade, devendo ser ra�ficadas e/ou 
re�ficadas 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 Compe�ções - de todas as modalidades - atualizando-os com o aqui agora está claramente 
determinado. Cumpra-se.”    
 
Próximos eventos internacionais já confirmados  
Foi informado pelo Presidente da CBHP que:  
- No caso do campeonato Pan-americanos de Pa�nação de Velocidade previsto para 2020, todos os países deverão 
aguardar pela respec�va Convocatória por parte da WSA.    
- Já em 2021, os campeonatos Sul-americanos de todas as modalidades, serão disputados no primeiro trimestre 
daquele ano em Rosário/Argen�na como um Evento-teste para a Confederação Argen�na de Pa�nagem em relação 
aos Jogos Sul-americanos (ODESUR) da Juventude que serão disputados naquela cidade no (primeiro quadrimestre) e 
também para os World Skate Games daquele ano, que ocorrerão em Buenos Aires e San Juan, no segundo semestre.  
 
Arbitragem: 
Como já é praxe em outras modalidades e, com vistas à criação de um colégio nacional de árbitros oficiais de Pa�nação 
de Velocidade, a CBHP fornecerá às Federações estaduais, o modelo do Curso de formação Arbitral (nível 1) para 2020 
e definirá quem serão os monitores que já tenham sido anteriormente capacitados/cer�ficados e portanto, aptos e 
repassar o curso localmente. Os Cursos de Nível 2, serão sempre ministrado pela CBHP durante os Eventos nacionais.  
Ficou ainda aprovado que as Federações deverão arcar com os custos de transporte de seus árbitros até o local dos 
Eventos e a CBHP arcará com as diárias dos mesmos. 
 
Ao realizar os Eventos as Federações beneficiam suas equipes em não ter as despesas de viagem a outros Estados. 
Assim, foi reiterada a importância de que as Federações Sede dos Eventos, honrem com as despesas que lhe são 
per�nentes como organizadoras: transporte interno, alojamento e alimentação dos árbitros, sonorização, 
paramédicos e tenda. 
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- 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 sen�do é a nova determinação de que, doravante, a  WS só 
admi�rá uma en�dade gestora dos esportes sobre rodas filiada por país. O novo texto aprovado prevê a fusão de 
en�dades nacionais gestoras de modalidades em separado, mas sempre sob um mesmo e único guarda-chuva. Estas 
fusões ocorrerão até o final de 2020. 
 
Seguro despor�vo obrigatório contra acidentes: fica determinado que, a par�r dos Eventos nacionais de 2020, todos 
os atletas par�cipantes deverão comprovar o Seguro despor�vo contra acidentes, para o Evento em que par�cipe.  
 
 
Os documentos aprovados serão publicados juntamente com esta Ata, para conhecimento de todas as equipes filiadas 
e passam a ter vigência imediata. 
 
 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às  22:30 tendo sido lavrada esta Ata, cuja Lista de 
Presença (anexa) vai assinada pelo presidente da CBHP e os demais par�cipantes. 
 
 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Confederação Brasileira de Hóquei e Pa�nação 
Presidente 
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