
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024  

 

Ata da primeira reunião da Comissão de atletas da Confederação Brasileira de 

Ciclismo (CACBC) - Ciclo 2021-2024, em forma de sumário. 

 

1. Data, hora e local: No dia 08 de janeiro de 2021, às 18h00, de forma remota, 

via videoconferência na plataforma zoom da Confederação Brasileira de Ciclismo, 

previsto no artigo 5o da Lei no. 14.010, de 10 de junho de 2020. A reunião foi gravada 

e arquivo encontra-se sob a custódia da CBC.  

 

   

2. Convocação: Convocação da primeira reunião da comissão de atletas da 

confederação brasileira de ciclismo (CACBC) Ciclo 2021-2024, efetivada mediante 

comunicação durante a reunião de posse no dia 18 de dezembro de 2020 e por e-

mail no dia 07 de janeiro de 2021.  

 
3.     Ordem do dia 
 
 

a) Apresentação e familiarização com a plataforma Zoom disponibilizada pela 

Confederação Brasileira de Ciclismo; 

b) Apresentação do Regimento interno da comissão de atletas de ciclismo do 

ciclo anterior; 

c) Participação de boas-vindas pelo Exmo. Sr. Presidente da Confederação 

Brasileira de Ciclismo José Luis Vasconcellos; 

d) Consulta ao assessor de comunicação da Confederação Brasileira de 

Ciclismo Sr. Wesley Kestrel.  

 

 
4.     Discussão da Ordem do dia:  

 

A atleta Jaqueline Mourão, representante do Mountain Bike na CACBC deu as boas-

vindas a todos e o primeiro assunto tratado foi a revisão do regimento interno da 

CACBC. Foi tomada a decisão de revisarmos o regimento na segunda reunião da 

CACBC, possibilitando a todos poderem revisar o regimento com mais tempo. Em 

seguida, Sr. Presidente Vasconcellos deu as boas-vindas à nova CACBC e forneceu 

informações gerais sobre o funcionamento da CBC e comunicação entre a entidade. 

Ato contínuo, as perguntas foram abertas e foi acordado o estreitamento do 

relacionamento com a CACOB (Comissão dos atletas do Comitê Olímpico 

Brasileiro). Logo depois o assessor de comunicação, Sr. Wesley Kestrel nos passou 

a sua visão sobre a comunicação e meios para efetuar a voz dos atletas e passos 

de mídia para efetivarmos a comunicação e funcionamento da comissão sem erros.  

Encerrado os trabalhos, e combinamos a próxima reunião para o dia 15 de janeiro 

de 2021 às 18h.  

 

5.    Deliberações: 

 

Em atenção ao que dispunha a ordem do dia, os presentes: 



 

a. Ganhos consideráveis com a participação do presidente e assessor 

de comunicação da CBC para a organização da CACBC, 

b. Decisão da não utilização do e-mail da comissão anterior 

comissaodeatletasdociclismo@gmail.com devido à dificuldade de 

acesso em várias regiões simultaneamente, 

c. Avaliação de possibilidade de criação do e-mail dentro da CBC para 

cada integrante e também um e-mail geral, 

d. Revisão do regimento adiada para a segunda reunião dando tempo 

hábil a todos para ler o documento, 

e. A forma de eleição do presidente será acordada na segunda 

reunião, 

f. Decisão de criação de um grupo WhatsApp da comissão. 

 

6.   Representantes presentes: 
 

Priscilla Andreia Stevaux  BMX Racing  

Derlayne Flávia Roque BMX Freestyle Park  

Jaqueline Mourão Mountain Bike 

Maurício Soares Dourado Paraciclismo 

Rafael de Mattos Andriato Ciclismo de Estrada  

Cristian Egídio da Rosa Ciclismo de Pista  

Ana Géssica dos Santos Região Nordeste 

Paulo Henrique Sousa Região Nordeste 

Jady Martins Malavazzy  Região Centro-Oeste 

José Eriberto Medeiros Região Centro-Oeste 

Mariana Garcia Região Sudeste 

Alessandro Ferreira Guimarães Região Sudeste 

Tamires Fanny Radatz Região Sul 
 
 
7.    Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a presente Ata que é assinada 

pela Representante da Modalidade do Mountain Bike, em espera da eleição do 

presidente da CACBC.  

 
 

14 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

________________________ 
Jaqueline Mourão 

Representante da Modalidade do Mountain Bike 
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