ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024
Ata da décima terceira reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo
2021- 2024, em forma de sumário.
1. Data, hora e local: No dia 05 de abril de 2022, às 19h, 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 terceira reunião da comissão de atletas da
Confederação Brasileira de Ciclismo (CACBC), Ciclo 2021-2024, foi marcada mediante
acordo via Whatsapp.
3. Ordem do dia
 Encontro com o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, Exmo Sr. José Cláudio
dos Santos para conversar com alguns representantes dos atletas do ciclismo
nacional e integrantes da Comissão de atletas da CBC para encontrar juntos soluções
para aprimorarmos a realização de provas no ciclismo com segurança para todos.
4. Discussão da Ordem do dia:
A presidente da CACBC, Jaqueline Mourão, deu as boas-vindas a todos e logo em seguida
começamos as discussões. O Exmo. Sr. Presidente da Federacão Paulista de Ciclismo
expos as dificuldades enfrentadas tanto na retomada aos eventos pos pandemia quanto e
também algumas mudanças na sua equipe, como o pedido de desligamento da Dra.
Luciana, do departamento medico da Federacao. Levantamos alguns itens básicos que
seriam de tamanha importância, que seria a escolha de um percurso seguro e banheiros
químicos perto da largada, durante o evento da Etapa do campeonato paulista. A criação de
um grupo de trabalho para discutir sobre eventos e locais foi uma das soluções proposta
durante a reunião e também a criação de um projeto piloto para formação de motociclistas
com credencial para conduzir uma prova de ciclismo, esta formação poderia ser
encabeçada pela CBC e oferecida à policiais e pessoas que gostariam de trabalhar em
provas como voluntários. O Sr. Presidente lembrou que já existiu uma Comissao de ciclismo
de estrada, criada pelo inspetor Marcus dentro da Policia Federal Rodoviaria e que foi
extinta, talvez tentar resgatar esta comissão.
Outras melhorias colocadas pelo grupo para o futuro seriam a elaboração de um check list
para ajudar organizadores a guiar na qualidade do evento, menor dependência das
prefeituras e maior garantia de suporte, para isso investir na transmissão ao vivo para
conseguir visibilidade e patrocinadores. Extra reunião foi falado de aproximação das provas
amadoras e profissionais, conseguindo uma parceria privada.
5. Deliberações:
Em atenção ao que dispunha a ordem do dia, os presentes:
• Combinamos de não parar por aqui, que este assunto seja trabalhado para os próximos

eventos;
• Colaboração próxima do grupo para os próximos eventos;

• Envio via CACBC da sugestão de formação de motociclistas policiais e amadores para

acompanhar provas oficiais;
• Entendemos as dificuldades da Federação e propomos a criação da comissão de atletas

da mesma para ajudar mais ativamente dentro da entidade.
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:
Priscilla Andreia Stevaux
Jaqueline Mourão
Marisa Alves Martins
Paulo Henrique Sousa
Mariana Garcia
Alessandro Ferreira Guimarães
Tamires Fanny Radatz

BMX Racing
Mountain Bike
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sudeste
Região Sul

8. Outros representantes: Exmo Sr. José Cláudio dos Santos e atletas filiados.
9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. A presente Ata que é assinada pela
presidente da CACBC.
06 de abril de 2022.

________________________
Jaqueline Mourão
Presidente da CACBC

