
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024  

 

Ata da segunda reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo 

2021-2024, em forma de sumário. 

 

1. Data, hora e local: No dia 15 de janeiro de 2021, às 18h00, 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 segunda reunião da comissão de atletas da 

confederação brasileira de ciclismo (CACBC) Ciclo 2021-2024, efetivada mediante 

comunicação durante a reunião primeira reunião no dia 08 de janeiro de 2021 e por 

e-mail e WhatsApp no dia 14 de janeiro de 2021.  

 
3.     Ordem do dia 
 
 

a) Análise, discussão e modificação do Regimento interno da comissão de 

atletas de ciclismo do ciclo anterior; 

b) Discussão sobre o processo eleitoral na comissão. 

 

4.     Discussão da Ordem do dia:  

 

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

vindas a todos e o assunto tratado foi a revisão do regimento interno da CACBC. 

Uma chamada de presença foi realizada e discutimos durante toda a reunião pontos 

importantes a serem modificados no regimento.   

Encerrado os trabalhos, combinamos que a próxima reunião será marcada via 

WhatsApp da comissão.  

 

5.    Deliberações: 

 

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

 

a. Inserção da data de publicação do regimento anterior, 

b. Decisão da adoção da sigla CACBC para representar a Comissão 

de Atletas da Confederação Brasileira de Ciclismo,  

c. Inserir um critério de participação da CACBC na elaboração e 

aprovação de critérios se seleção de atletas para equipes 

representando o estado ou o país em provas nacionais ou 

internacionais, 

d. Inserir o direito de recomendar projetos de desenvolvimento do 

ciclismo, 

e. Divulgar ações realizadas em canais de mídia social, 



f. Mudança no artigo 4o sobre a composição da CACBC, reeleição e 

12 meses de mandato, pontuar o direito de voto dos 16 candidatos 

para a presidência da CBC no regimento, 

g. Mudanças do artigo 5o no que diz respeito a idade, filiação a clubes 

e associações e participação em campeonato brasileiro,  

h. No artigo 10o, a inserção da independência dos representantes das 

modalidades para atuarem nos assuntos específicos,  

i. Mudanças no Capítulo Reuniões que diz respeito à frequência dos 

encontros, quórum mínimo, alteração das datas das reuniões, 

prazo de justificativa do não comparecimento e reuniões 

extraordinárias, 

j. A forma de eleição do presidente será acordada na terceira reunião. 

 

6.   Representantes presentes: 
 

Priscilla Andreia Stevaux  BMX Racing  

Derlayne Flávia Roque BMX Freestyle Park  

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 

Maicon Douglas Pereira Dias 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. A presente Ata que é assinada pela Representante da 

Modalidade do Mountain Bike, em espera da eleição do presidente da CACBC.  

 

17 de janeiro de 2021. 
 
 
 

________________________ 
Jaqueline Mourão 

Representante da Modalidade do Mountain Bike 

 

 


