ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024
Ata da oitava reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo 20212024, em forma de sumário.
1.
Data, hora e local: No dia 27 de setembro 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 oitava reunião da comissão de atletas da
Confederação Brasileira de Ciclismo (CACBC), Ciclo 2021-2024, foi marcada mediante
convocação via e-mail e link enviado via WhatsApp.
3.

Ordem do dia

a) Jogos escolares,
b) Acesso a critérios seletivos,
c) Forum CACOB, administração interna e gestão.
4.

Discussão da Ordem do dia:

A atleta Jaqueline Mourão, presidente da CACBC, deu as boas-vindas a todos e logo em
seguida começamos as discussões. Discutimos aspectos operacionais da CACBC e como
seremos representados no II Forum da CACOB. Atentamos sobre a dificuldade de acesso a
informações dos Jogos escolares. Em seguida, foi levantada a questão das dificuldades
enfrentadas pelo BMX freestyle para realizar o Campeonato Brasileiro, datas muito próximas,
condições de pista e conseguir patrocinadores que sejam aceitos pela CBC. No BMX race,
tratamos da participação nas Copas do Mundo que ainda serão organizadas em 2021,
visando qualificação por nação no Mundial 2022. Por fim, debatemos sobre as dificuldades
que os atletas têm de ter acesso a datas de abertura de inscrições no bolsa atleta.
Chamada de presença virtual via chat de presença.

5.

Deliberações:

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

Estabelecemos até o final do mês para que conflitos internos sejam resolvidos e que
o segundo passo seria entrar e contato com o comitê de ética da CBC.

•

Solicitar esclarecimentos ao departamento técnico sobre as Copas do Mundo.

•

Solicitar estabelecimento de prazos mínimos para organização e divulgação de
campeonatos nacionais.

•

Levantarmos mais informações sobre os Jogos Escolares na SEDUC.

•

Solicitar à CBC, no momento da filiação a entidade, apresentar a CACBC, nossos
integrantes e nossos objetivos e serviços ao atleta.

•

Estabelecer contato com o departamento ciclismo para todos.

6. Representantes presentes:
Priscilla Andreia Stevaux
Derlayne Flávia Roque
Jaqueline Mourão
Cristian Egídio da Rosa
Marisa Alves Martins
Ana Géssica dos Santos
Paulo Henrique Sousa
José Eriberto Medeiros
Alessandro Ferreira Guimarães
Fernando Zanatta

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

Representantes ausentes com justificativa: Maurício Soares Dourado, Rafael de Mattos
Andriato, Maicon Douglas Pereira Dias, Jady Martins Malavazzy , Mariana Garcia ,
Tamires Fanny Radatz.

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

30 de setembro de 2021.

________________________
Jaqueline Mourão
Presidente da CACBC

