
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024  

 

Ata da 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 04 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 terceira reunião da comissão de atletas da 

Confederação Brasileira de Ciclismo (CACBC), Ciclo 2021-2024, foi marcada 

mediante comunicado no grupo WhatsApp no dia 31 de janeiro de 2021 e efetivada 

via e-mail no dia 02 de fevereiro de 2021.  

 
3.     Ordem do dia 
 
 

a) Eleicão do Presidente e Vice-presidente da CACBC 

b) Acerto de últimos detalhes do regimento de acordo com alterações 

solicitadas. 

c) Assuntos gerais de direcionamento da CACBC 

 

4.     Discussão da Ordem do dia:  

 

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

vindas a todos e em seguida explicou como seria a votação. Como houveram 

somente uma chapa candidata, optamos pelo voto na chapa ou voto nulo, os votos 

foram realizados de forma aberta e 100% on-line. 14 votos a favor e quatro 

ausências foram o resultado da eleição, garantindo a eleição da integrante Jaqueline 

Mourão como presidente da CACBC e Alessandro Ferreira Guimarães, vice-

presidente da CACBC. Posteriormente discutimos as últimas alterações do 

regimento interno da CACBC antes de ser enviado ao presidente da CBC e ao 

departamento jurídico. Por fim, discutimos as próximas ações da comissão e 

decidimos elaborar um questionário para ser enviado a todos os atletas filiados da 

CBC para entender a realidade atual e direcionar nossos esforços de acordo com 

as necessidades específicas de cada região e modalidade em questão. Levantamos 

também formas de viabilizar o acesso dos atletas a informações e foram numerados 

os seguintes temas: workshop sobre informações importantes para a formação do 

atleta, educação anti-doping, lista de substâncias proibidas, acesso à informação 

sobre medicamentos, enfrentamento do assédio e abuso no esporte, divulgar linhas 

diretas de escuta ao atleta, passo a passo para o acesso ao bolsa atleta, proteção 

do atleta profissional, seguro desemprego, regras para a contratação e 

desvinculação do atleta,  entre outros. O envio do e-mail apresentando a nova 

comissão a todos os departamentos da CBC foi acordado e decidimos sobre a 

realização de uma camisa da CACBC talvez no futuro.  



Encerrado os trabalhos, combinamos que a próxima reunião será dia 11 de fevereiro 

de 2021.  

 

5.    Deliberações: 

 

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

 

a. Eleição de Jaqueline Mourão com presidente da CACBC e 

Alessandro Ferreira Guimarães, como vice-presidente, 

b. Finalização do regimento,  

c. Meta de elaboração do questionário para envio o quanto antes a 

todos os atletas filiados.  

 

6.   Representantes presentes: 
 

Priscilla Andreia Stevaux  BMX Racing  

Jaqueline Mourão Mountain Bike 

Maurício Soares Dourado Paraciclismo 

Rafael de Mattos Andriato Ciclismo de Estrada  

Cristian Egídio da Rosa Ciclismo de Pista  

Marisa Alves Martins Região Norte 

Ana Géssica dos Santos Região Nordeste 

Paulo Henrique Sousa Região Nordeste 

Jady Martins Malavazzy  Região Centro-Oeste 

Mariana Garcia Região Sudeste 

Alessandro Ferreira Guimarães Região Sudeste 

Tamires Fanny Radatz Região Sul 

Fernando Zanatta Região Sul 
 
 
7.    Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o regimento alterado será 

enviado via e-mail e WhatsApp, para então ser aprovado na terceira reunião e 

publicado no site da CBC. 

 

  

 

10 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

________________________ 
Jaqueline Mourão 

Presidente da CACBC 

 

 


