
 

 

 

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE CICLISMO (CACBC) CICLO 2021-2024  

 

Ata da décima reunião da Comissão de atletas do ciclismo do Brasil (CACB) - Ciclo 2021-

2024, em forma de sumário. 

 

1. Data, hora e local: No dia 26 de janeiro 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 décima reunião da comissão de atletas da 

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

convocação via e-mail. 

 
3.     Ordem do dia 
 
 

 Agenda reuniões e encontros / transferência poderes para período Olimpíada 

de Inverno; 

 Criação grupo WhatsApp Federações - CACBC 

 Congresso olímpico 

 

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 sobre a possibilidade da presidente 
continuar a frente da CACBC e alternarmos o regimento para retirarmos a obrigatoriedade da 
alternância de poderes, desde que seja de comum acordo. Levantamos o interesse e nomes 
para a participação no Congresso Olímpico e também nos campeonatos nacionais.  
Levantamos os próximos passos assim que as regras de qualificação olímpica forem 
publicadas de estudar cada modalidade e propor estratégias para a CBC. Levantamos a 
importância de estreitarmos nossa relação com os treinadores e equipes além de 
conseguirmos um canal direto com os presidentes das Federações.   
 
 
5.    Deliberações: 

 

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

 

• Votaremos a alteração do regimento e aguardaremos o vice presidente Alessandro 
Guimarães sobre a intenção ou não de continuar;   
 

• Decidimos também depois da alteração do regimento dividir tarefas para otimizar a 
comissão;  
 

• Envio dos representantes do Nordeste, Ana Gessica e Paulo para representar a 
CACBC no congresso olímpico 2022; 



 

• Marcaremos uma reunião com os treinadores e equipes para discutir estratégias 
para Paris 2024;  
 

• Marisa irá propor aos presidentes a criação de um grupo whatsapp para estreitar 
mais nossas relações;  
 

• A presidente mencionou o seu envolvimento com os Jogos de Pequim 2022 e que 
outros integrantes irão a substituir para qualquer eventualidade neste período.  

 

 

6.   Representantes presentes: 
 

Derlayne Flávia Roque  BMX Freestyle Park   

Jaqueline Mourão  Mountain Bike  

Priscilla Andreia Stevaux BMX Racing 

Maurício Soares Dourado Paraciclismo 

Cristian Egídio da Rosa Ciclismo de Pista  

Ana Géssica dos Santos Região Nordeste 

Tamires Fanny Radatz Região Sul 

 
 
Representantes ausentes com justificativa: Mariana Garcia, Jady Martins Malavazzy, Rafael 

de Mattos Andriato, Fernando Zanatta, Paulo Henrique Sousa, José Eriberto Medeiros, 

Maicon Douglas Pereira Dias, Alessandro Ferreira Guimarães. 

 

 
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.  

 

  

 

29 de janeiro de 2022. 
 
 
 

________________________ 
Jaqueline Mourão 

Presidente da CACBC 

 
 


