ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA
(CBTM), realizada no dia vinte e quatro de maio, de dois mil e dezenove, na AABB Brasília, sita na Asa Sul
Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília. Cumpridas as exigências legais de
convocação, o presidente, Alaor Azevedo, abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes
os seguintes: Vice-Presidente da CBTM e Presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa, Sr.
Vilmar Schindler e Secretário Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro. O primeiro assunto foi a mudança do
esquema de jogos das equipes, iniciando com duplas, que foi discutido e aprovado, e será proposto para as
próximas competições. Continuando a reunião, o Sr. Alaor Azevedo passou para o próximo tópico da pauta,
que abordou a questão das Categorias Sênior em diante e de seleções Estaduais, Clubes, Duplas e Equipes,
em que foi criado um critério para mesclar atletas de diferentes origens para o caso de haver sobra de atleta,
em mesmo modelo aplicado na ITTF com nações, e será proposta no regulamento de competições para a
próxima temporada. O Sr. Alaor Azevedo passou a abordar sobre a possiblidade de terminar as competições
no sábado, o que, a princípio, foi observado da sua inviabilidade devido a alta demanda das competições.
De todo o modo, solicitou-se a área técnica uma melhor análise de viabilidade, com prazo de resposta até o
dia trinta e um de julho. No tópico relacionado com os Polos de Desenvolvimento Regional, cujas
informações estão detalhadas na Nota Oficial de n° 89/2019, publicada no site oficial da CBTM, foi debatido
sobre o andamento deste processo, sendo designado como responsável o Secretário Geral Pablo Ribeiro
para acompanhar, estipulando o prazo de trinta de junho do corrente. O Sr. Alaor Azevedo passou a abordar
sobre a Reestruturação de Competições para ser aplicada a partir de 2020, com formato de critérios de
ampliação do escopo de eventos e mudança das TRAs em modelo similar ao de sócio-torcedor, informando
que o CEO Geraldo Campestrini está criando critérios, com prazo final para apresentação dos mesmos até
o dia trinta de junho do corrente. Por sua vez, foi estipulado um prazo para o CEO Geraldo Campestrini para
a retomada das negociações com o Comitê Brasileiro de Clubes visando a construção de parceria, devendo
ser apresentado em conjunto com a proposta de reestruturação de competições. O Sr. Alaor Azevedo
destacou a possibilidade de realizar a importação de Piso Oficial de Tênis de Mesa com custos reduzidos
em parceria com uma marca chinesa, envolvendo a permuta por visibilidade e patrocínio. Para tanto,
designou os Srs. Edimilson Pinheiro, Gerente Técnico da CBTM, e o Sr. Vilmar Schlinder para fazer um
levantamento concreto de custos, com possível apresentação de oportunidade de aquisição por clubes e
federações estaduais, com o prazo até o dia trinta e um de julho do corrente. O Sr. Alaor Azevedo seguiu
com a pauta, solicitando ao Sr. Vilmar Schlinder que analisasse e fizesse um resumo do regulamento dos
Jogos Abertos de 2019 dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, procurando identificar possíveis
conflitos com o formato de competições das Federações Estaduais e/ou da CBTM, estipulando prazo até o
dia trinta e um de julho do corrente para a entrega deste levantamento. Por fim, foi dado prazo até o dia
trinta e um de julho ao CEO Geraldo Campestrini para apresentar critérios de seleção de treinadores
interessados e que queiram se aperfeiçoar nos Polos de Desenvolvimento Regional da CBTM junto às
Federações Estaduais. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Alaor Azevedo agradeceu a participação
de todos e deu por encerrada a reunião.

Vilmar Schindler
Vice-Presidente da CBTM

Pablo Ribeiro
Secretário Geral da CBTM

Alaor Azevedo
Presidente da CBTM

ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo
Data: 24/05/2019, 14h00
Local: Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF
ASSUNTOS
1) MUDAR ESQUEMA DE JOGOS DAS EQUIPES, INICIANDO
COM DUPLAS, AX, BY
2) NAS CATEGORIAS SÊNIOR EM DIANTE DE SELEÇÕES
ESTADUAIS, CLUBES, DUPLAS E EQUIPES, CRIAR
CRITÉRIOS PARA MESCLAR QUANDO HOUVER SOBRA
DE ATLETA
3) ANALISAR A POSSIBLIDADE DE TERMINAR AS
COMPETIÇÕES NO SÁBADO

4) INICIAR OS POLOS DE DESENVLVIMENTO REGIONAL

5) ESTRUTURAÇÃO DE COMPETIÇÕES, COM CRITÉRIOS E
FORMATO AVANÇADO

6) CBC –RETOMAR AS NEGOCIAÇÕES

7) PISO TÊNIS DE MESA, VERIFICAR A IMPORTAÇÃO COM
ISENÇÃO DE TAXAS

8) FORMATO DE LIGAS, COM CRITÉRIOS DIFERENTES
VALORES DE TRA

9) RESUMO DOS REGULAMENTOS DOS JOGOS ABERTOS
2019 DE SP, PR E SC
10)
CRIAR CRITÉRIOS PARA SELECIONAR TÉCNICOS
INTERESSADOS PARA SE APERFEIÇOAR NOS CENTROS
DE TREINAMENTO DA CBTM (FAST TRACK NACIONAL)

DELIBERAÇÕES

