ATA DA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024
Ata da nona reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo 20212024, em forma de sumário.
1. Data, hora e local: No dia 15 de dezembro 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 nona reunião da comissão de atletas da Confederação
Brasileira de Ciclismo (CACBC), Ciclo 2021-2024, foi marcada mediante acordo via
Whatsapp e convocação via e-mail.
3. Ordem do dia
 Relatório2021CACBC
 Agenda reuniões e encontros
 Data eleição 2022 para presidente/vice-presidente CACBC

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. Discutimos primeiramente informações sobre o ranking
paraolímpico e o representante da modalidade, Maurício Soares Dourado, já iniciou a busca
de informações com os responsáveis. Aguardaremos mais informações para então
retornarmos com informações concretas ao atleta que solicitou ajuda da CACBC.
Discutimos as formas de eleição na CACBC, considerando que no nosso regimento temos a
representatividade em alternância. Discutimos também a necessidade de termos em mãos
os regulamentos nacionais de todas as modalidades e todas as datas limite de publicação
das provas do ranking nacional.
5. Deliberações:
Em atenção ao que dispunha a ordem do dia, os presentes:
• Aguardaremos mais informações para posicionar o atleta sobre o ranking paraolímpico.
• Combinamos encontros mais frequentes para conseguirmos revisar os regulamentos,

estabelecer mais conexões e finalizar os relatórios de atividades 2021.
• Decidimos estabelecer um período para interessados em assumir a CACBC se

pronunciem.

• Levantaremos todos os regulamentos existentes das modalidades dentro da CBC e cada

responsável poderá em um futuro próximo apresentar aos atletas as mudanças nos
regulamentos internacionais 2022 e também um regulamento atualizado 2022.

6. Representantes presentes:
Rafael de Mattos Andriato Derlayne Flávia Roque Jaqueline Mourão
Maurício Soares Dourado Maicon Douglas Pereira Dias Paulo Henrique Sousa Alessandro
Ferreira Guimarães Jady Martins Malavazzy
Ciclismo de Estrada BMX Freestyle Park Mountain Bike Paraciclismo
Região Norte
Região Nordeste Região Sudeste Região Centro-Oeste

Representantes ausentes com justificativa: Mariana Garcia, Priscilla Andreia Stevaux,
Cristian Egídio da Rosa, Fernando Zanatta. Ana Géssica dos Santos, José Eriberto
Medeiros, Tamires Fanny Radatz.

Chamada de presença na reunião virtual via print screen.

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

16 de dezembro de 2021.
________________________
Jaqueline Mourão
Presidente da CACBC

