ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024
Ata da quarta reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo
2021-2024, em forma de sumário.
1.
Data, hora e local: No dia 12 de fevereiro de 2021, às 19h00, 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 quarta reunião da comissão de atletas da
Confederação Brasileira de Ciclismo (CACBC), Ciclo 2021-2024, foi marcada
mediante comunicado no grupo WhatsApp e efetivada via e-mail no dia 12 de
fevereiro de 2021 (link disponibilizado somente no dia da reunião)
3.

Ordem do dia

a) Apresentação do Departamento de Alto rendimento da CBC;
b) Discussão sobre o processo eleitoral na comissão;
c) Discussão final para as questões do questionário da CACBC.
4.

Discussão da Ordem do dia:

A atleta Jaqueline Mourão, presidente da CACBC deu as boas-vindas a todos e logo
em seguida o Sr. Presidente Vasconcellos solicitou a apresentação de todos os
integrantes da CACBC. Em seguida, Sr. Fernando Fermino, gestor do departamento
de alto rendimento, apresentou o trabalho dentro do departamento técnico e os
critérios de classificação previsto para 2021. Foram levantados todos os desafios para
se construir um critério justo, principalmente na estrada, devido aos diferentes papéis
dos integrantes em equipe de ciclismo e as diferentes características de relevo
especifica de cada campeonato mundial (alguns favorizam escaladores outros
sprinters). O Sr. Fermino também falou o trabalho de formação de professores com
objetivo de trazer cada vez mais o ciclismo para a escola. Também conversamos
sobre os primeiros Jogos Pan-americanos Juniors, e os desafios para a elaboração
da seletiva devido a idade definida pelos Jogos, 17 a 22 anos, engloba duas
categorias: júnior e sub23.Finalizando a reunião, o Sr. Fermino sugeriu atentar na
educação dos atletas para os diversos assuntos, principalmente bolsa atleta nacional
e estadual, que muitos atletas não tem acesso a esta informação e aos métodos de
inscrições. A CACBC propôs algumas alterações nos Critérios e assim que o mesmo
for publicado iremos direcionar para os atletas.
Uma chamada de presença foi realizada.
Não tivemos tempo hábil discutir a elaboração o questionário da CACBC.

Encerrado os trabalhos, combinamos que a próxima reunião será após as eleições
presidenciais da CBC.

5.

Deliberações:

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

Comprometimento da CACBC em analisar os critérios de qualificação 2021
apresentados;

•

Combinamos a finalização do questionário da CACBC via WhatsApp.

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

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

7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. A presente Ata que é assinada
pela presidente da CACBC.
.

13 de fevereiro de 2021.

________________________
Jaqueline Mourão
Presidente da CACBC

