ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024
Ata da sexta reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo
2021-2024, em forma de sumário.
1.
Data, hora e local: No dia 06 de julho 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.
2.
Convocação: Convocação da sexta reunião da comissão de atletas da
Confederação Brasileira de Ciclismo (CACBC), Ciclo 2021-2024, foi marcada via
aplicativo Doodle e efetivada no grupo WhatsApp (link da reunião:
https://us02web.zoom.us/j/84474777263)
3.

Ordem do dia

a) Discussão sobre a solicitação via e-mail da CACBC para esclarecimento sobre o
acumulo de cargo em Federações;
b) Discussão sobre a soluções para conseguir mais agilidade nas solicitações de
atletas (Panamericano de Pista e atleta do BMX);
c) Levantamento de estratégias e levantamento das prioridades dentro do
planejamento estratégico da CACBC para o ciclo olímpico 2024.
4.

Discussão da Ordem do dia:

A atleta Jaqueline Mourão, presidente da CACBC deu as boas-vindas e apresentou
os temas a serem discutidos. Discutimos sobre o assunto das Federações e possíveis
soluções para o impasse. Temas educacionais, de qualificação olímpica e estratégias
até 2021 foram discutidos e dividimos a CACBC em subgrupos, por modalidade, para
conseguirmos escutar os atletas e assim criarmos as melhores estratégias para cada
uma delas. Discutimos também sobre a melhora da comunicação interna dentro da
CBC, quando o assunto estiver envolvido atletas. Discutimos também a compulsória
participação dos atletas integrantes da comissão e qualificados para Tokyo2020, para
que os mesmos foquem neste período final de preparação e na prova Olímpica.
5.

Deliberações:

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

Comprometimento da CACBC entrar em contato com os envolvidos no
impasse das Federações, convidando os envolvidos para uma reunião;
Estabelecemos o dia 20 de julho de 2021, para que os subgrupos
apresentem um primeiro desenho da estratégia para JOParis2024, como
objetivo principal da CACBC ajudar à maior qualificação possível de atletas e
que todos os envolvidos tenham acesso a todas as regras e caminhos para
conquistar a vaga;

•
•

Criação de um grupo direto entre a diretoria da CBC e a CACBC para facilitar
e estreitar nossa comunicação;
Atletas envolvidos nos Jogos comunicarão por e-mail sua ausência
temporária para focar nos Jogos Tokyo2020.

6. Representantes presentes:
Priscilla Andreia Stevaux
Derlayne Dias Roque
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
Tamires Fanny Radatz
Fernando Zanatta

BMX Racing
BMX Freestyle
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 Sul
Região Sul

Representantes ausentes: Fernando Zanatta, Alessandro Ferreira Guimarães.
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. A presente Ata que é assinada
pela presidente da CACBC.

07 de julho de 2021.
________________________
Jaqueline Mourão
Presidente da CACBC

