
 

 

 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024 

Ata da décima primeira reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo 
2021- 2024, em forma de sumário.  

1. Data, hora e local: No dia 21 de fevereiro de 2022, 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. 

 

 

3. Ordem do dia   
 

 Discussão critérios de seleção para atletas da equipe nacional. 

 

 
 
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. Alguns pontos foram levantados pelos integrantes Derlayne, 

Maurício, Jady, Rafael e Fernando. Todos os pontos levantados e discutidos com o Sr. 

Fermino do alto rendimento via email e seguem abaixo:  

Idade: entendemos o ponto de vista de manter este o critério no paraciclismo, mas 
achamos desnecessário nas outras disciplinas para as provas internacionais na categoria 

principal, considerando que o objetivo seria levar o melhor atleta, entendemos que 

somente no contexto de empate de resultados esta seria uma situação de decisão, mas 
de um outro lado a experiência esportiva muitas vezes em campeonatos internacionais 

compensam a idade. Logo considerando que o Comitê Olímpico não estabelece limite de 
idade máxima para a participação em provas olímpicas no ciclismo não vemos a 

necessidade de este item ser mencionado.  

Exames obrigatórios: consideramos que o atleta que não tenha convênio ou condições 
de pagar estes exames, os custos devem ser financiados pela Confederação, 

considerando que, tornando estes exames obrigatórios para compor uma seleção, não 

achamos justo o atleta perder esta oportunidade devido a condições financeiras.  

Avaliação condições técnicas: entendemos que neste item a avaliação dos resultados 

obtidos pelo atleta em diferentes provas será avaliada pelo departamento de alto 
rendimento. Ou seja, o departamento de alto rendimento não irá avaliar diretamente o 

atleta em um momento único, em formato de avaliação de campo.  



Item 10 MTB: O ranking UCI será utilizado para convocações até o início da contagem 
do ranking olímpico, a partir daí, as convocações serão consideradas via ranking 

olímpico.  

Item 18 MTB: Adicionar um critério para o juvenil que está no primeiro ano júnior. 

Item 19 PANAMERICANO: como já conhecemos a data desta prova, sugerimos colocar 

aqui já a data limite de classificação, considerando as datas limites de entrada de nomes 

na lista curta.  

Item 21: Não concordamos em condicionar a participação em Copas do mundo à 

participação em outras provas nacionais. Entendemos que no paraciclismo temos que 
instituir esta regra, mas para o Mountain bike considerando que a UCI aceita a 

participação de atletas, desde que tenham uma pontuação mínima, e que muito 
dificilmente este atleta não participando de provas como o campeonato Brasileiro e 

Mundial poderia tirar a vaga de outro atleta. A copa do mundo ajuda atletas brasileiros 

que moram em outros países e que não tem condições de viajar para o Brasil, mas que 
querem representar o Brasil, a terem uma grande chance de participar de um evento tão 

grandioso. 

No critério ciclismo de estrada: gostaríamos de propor que ao invés de 2 vagas 

através de critério técnico, seriam 3, metade da seleção. Ou seja, 2 vagas para os 

campeões nacionais, 1 vaga para o atleta mais bem rankiado e 3 vagas critério técnico 

(considerando altimetria, histórico de resultados, fase, etc). 

Ainda dentro do ciclismo de estrada: Considerar os resultados sub23 para 
convocação direta ou indireta (ex: dois atletas sub23 de estrada e contrarrelógio este 

ano são elite). 

 

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

• Aguardaremos a publicação oficial dos regulamentos e se as solicitações foram aceitas.  

 

6. Representantes presentes:  

6. Representantes CACOB:  

Derlayne Dias Roque  BMX Freestyle  

Priscilla Andreia Stevaux BMX Racing 

Jaqueline Mourão  Mountain Bike  

Maurício Soares Dourado  Paraciclismo  

Cristian Egídio da Rosa  Ciclismo de Pista   

Rafael de Mattos Andriato Ciclismo de Estrada 

Marisa Alves Martins Região Norte 

Maicon Douglas Pereira Dias Região Norte 

Paulo Henrique Sousa  Região Nordeste  



Ana Gessica dos Santos Regiao Nordeste 

Jady Martins Malavazzy   Região Centro-Oeste  

José Eriberto Medeiros  Região Centro-Oeste  

Mariana Garcia  Região Sudeste  

Alessandro Ferreira Guimarães  Região Sudeste  

Tamires Fanny Radatz  Região Sul  

Fernando Zanatta Região Sul 

6. Representantes PRESENTES CACOB:  

Priscilla Andreia Stevaux BMX Racing 

Jaqueline Mourão  Mountain Bike  

Cristian Egídio da Rosa  Ciclismo de Pista   

Marisa Alves Martins Região Norte 

Paulo Henrique Sousa  Região Nordeste  

José Eriberto Medeiros  Região Centro-Oeste  

Alessandro Ferreira Guimarães  Região Sudeste  

 

Representantes ausentes com justificativa via email: Fernando Zanatta, Maurício Dourado, 

Rafael Andriato. 

 

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  

 


