ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024
Ata da décima quinta reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo
2021- 2024, em forma de sumário. Reunião realizada em caráter EXTRAORDINÁRIO.
1. Data, hora e local: No dia 13 de julho de 2022, às 20h, 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.
2. Convocação: Convocação da décima quinta reunião da comissão de atletas da
Confederação Brasileira de Ciclismo (CACBC), Ciclo 2021-2024, foi marcada mediante
acordo via Whatsapp e confirmada via e-mail.
3. Ordem do dia





Transferência de poder após renúncia do presidente Alessandro Guimarães,
E-mail compliance CBC,
Solicitações de atletas atualização,
Convocação pista, datas de convocações, critérios BMX Racing, projetos 2023 COB,
peso brasileiro BMX Freestyle, Copa Norte Nordeste,
 Integrantes da CACBC e posse novo presidente e vice CACBC.

4. Discussão da Ordem do dia:
A representante do MTB na CACBC, Jaqueline Mourão, deu as boas-vindas a todos e logo
em seguida começamos as discussões. Começamos com o assunto sobre a participação na
Copa Norte Nordeste dos Masters e a proibição de subvenção, em seguida discutimos
sobre a renúncia oficializada via e-mail do presidente Alessandro Guimarães e oferecemos
um espaço para a escuta, mas infelizmente não conseguimos a sua participação.
Atentamos à necessidade de termos acesso e permeabilidade em todos os conselhos da
CBC e que nossos e-mails sejam respondidos. Discutimos sobre todas as solicitações
pendentes, que aqui não poderíamos descrever por se tratar de assuntos que envolvem
terceiros. Discutimos sobre a convocação para o Panamericano de Pista, somente 3
homens contra 5 mulheres convocadas e o porque dos melhores rankiados não estão
selecionados. Discutimos também sobre propostas de mudanças nos critérios de
qualificação para BMX Racing e BMX Freestyle e também levantar pontos para propor
critérios e estratégias a seguir para Paris2024 na Estrada, Pista e Para Olímpico
considerando que os critérios internacionais foram publicados. Levantamos questões
internas sobre a permanência ou não de integrantes na CACBC, formas captar para ajudar
em situações de emergência e também o jeton. Por fim, elegemos os novos presidente e
vice-presidente da CACBC.

Deliberações:
Em atenção ao que dispunha a ordem do dia, os presentes:
• Aguardaremos mais informações sobre a nova Lei e a garantia de participação

orçamentaria dos Masters e marcar uma reunião urgente com o presidente Vasconcellos
sobre as categorias femininas de base e Master na Copa Norte Nordeste.

•Enviar e-mail ao Compliance da CBC solicitando participação nas reuniões da comissão de

administração e permeabilidade em todos os conselhos e departamentos, estudar formas
de fazer valer as datas limites de convocação e também prazos de resposta aos e-mails da
CACBC e adotar o processo de protocolar e-mails, solicitar o Jeton;
•E-mail questionando a diferença de número de convocados por gênero na lista de

convocados na pista para o Panamericano, na masculino não poderão ter o quarteto, e a
utilização do ranking para a convocação;
•Estudar a abertura de uma empresa para arrecadar doações para quando a CACBC puder,

ajudar o atleta diretamente;
•Representante do BMX Racing, Priscila Stevaux vai elaborar as solicitações de prazos

respeitados e também inserção de um critério técnico;
•Representante do BMX Freestyle, Derlayne Roque vai elaborar um documento pedindo

que o Brasileiro não seja considerado peso 2;
• Paulo Sousa e Ana Géssica foram eleitos presidente e vice presidente da CACBC por

aclamação.
6. Representantes CACBC:
Derlayne Dias Roque
Priscilla Andreia Stevaux
Jaqueline Mourão
Maurício Soares Dourado
Cristian Egídio da Rosa
Rafael de Mattos Andriato
Marisa Alves Martins
Maicon Douglas Pereira Dias
Paulo Henrique Sousa
Ana Gessica dos Santos
Jady Martins Malavazzy
José Eriberto Medeiros
Mariana Garcia
Alessandro Ferreira Guimarães
Tamires Fanny Radatz
Fernando Zanatta

BMX Freestyle
BMX Racing
Mountain Bike
Paraciclismo
Ciclismo de Pista
Ciclismo de Estrada
Região Norte
Região Norte
Região Nordeste
Regiao Nordeste
Região Centro-Oeste
Região Centro-Oeste
Região Sudeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Sul

7. Representantes CACBC presentes:
Derlayne Dias Roque
Jaqueline Mourão
Cristian Egídio da Rosa
Paulo Henrique Sousa
Ana Gessica dos Santos
Jady Martins Malavazzy

BMX Freestyle
Mountain Bike
Ciclismo de Pista
Região Nordeste
Regiao Nordeste
Região Centro-Oeste

Marisa Alves Martins
Rafael de Mattos Andriato
Tamires Fanny Radatz
José Eriberto Medeiros

Região Norte
Ciclismo de Estrada
Região Sul
Região Centro-Oeste

9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. A presente Ata que é assinada pela
presidente da CACBC.
13 de julho de 2022.

________________________
Jaqueline Mourão
Representante MTB da CACBC

