ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM),
realizada nos dias dezoito e dezenove de junho, de dois mil e dezenove, na Sede da CBTM, sita na Rua Henrique de
Novais, 190, Rio de Janeiro/RJ. 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, Secretário Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro e Sr.
Geraldo Campestrini, CEO da CBTM. Contou, ainda, com a participação pontual e específica do Sr. Edimilson Pinheiro,
Gerente Técnico da CBTM. O primeiro assunto foi relacionado à proposta feita pelos Srs. Geraldo Campestrini e
Edimilson Pinheiro sobre um novo modelo estrutural de competições e eventos para 2020. Neste ponto, debateu-se a
faixa de valores das categorias de anuidades, de acordo com o perfil de cada mesa-tenista, o formato das competições,
a validação dos critérios e o uso do sistema (software CBTMWeb) a ser disponibilizado para todos os usuários, sendo
este uma ferramenta fundamental para a integração do sistema, o incentivo às federações para a realização das suas
respectivas competições e a integração com ligas regionais, a proposta de parceria com o CBC e uma possível
construção de uma Liga Interclubes e, por fim, as possibilidades de relacionamento com praticantes e a padronização
das marcas de todas as competições. Neste escopo, foi feita uma apresentação formal, sendo pontuado e destacado
a opinião de cada um dos participantes da reunião. No término desta temática, que ocorreu no final do primeiro dia de
reunião, definiu-se que o mesmo deveria ser apresentado e debatido com a Comissão de Atletas em um prazo de trinta
dias e, posteriormente, ser publicada Nota Oficial para, em outro prazo de trinta dias, recolher informações e opiniões
de toda a comunidade do tênis de mesa a respeito da proposta apresentada. A reunião foi retomada no dia dezenove
de junho, às nove horas, tendo como ponto inicial de debates o tópico relacionado ao projeto dos Polos de
Desenvolvimento Regional. Neste, foi pontuado e aprovado um cronograma de implantação no sentido de buscar
efetividade e formalidade do processo, especialmente no tocante aos materiais que estão emprestados às federações
e que são oriundos de Termos de Convênio com o poder público ou resultado do legado dos Jogos Rio 2016. Debateuse, ainda, a redistribuição de materiais e foi discutido os estados cujos processos estavam em melhor ou pior
construção, de modo a buscar conciliação para a consecução deste. Designou-se, assim, o Sr. Pablo Ribeiro como
responsável pela ação, tendo como função o contato com os Presidentes das Federações Estaduais, a cobrança e a
fiscalização dos processos atinentes aos polos. O último tópico esteve relacionado ao Programa de Incentivo às
Federações (PAF), em que o Sr. Alaor Azevedo apontou para a necessidade de tomada de decisão rápida para poder
entregar as contrapartidas às Federações Estaduais, conforme regramento do programa. Para tanto, debateu-se o
formato e os critérios para a definição do PAF, visando o equilíbrio ante a realidade econômica e financeira vigente da
CBTM, os benefícios oferecidos às federações, de modo a gerar engajamento em prol da atração de filiados ativos e
a distribuição dos ativos que estão armazenados em estoque e que não são utilizados para eventos oficiais da CBTM
ou não estão condicionados a objetos de convênio público. O Sr. Geraldo Campestrini foi designado como responsável
por apurar os direitos e obrigações da CBTM e de cada Federação Estadual para repactuar o PAF, bem como
reescrever um novo regramento ante as possibilidades de entrega das contrapartidas da CBTM em um prazo de até
30 dias, a contar da reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Alaor Azevedo agradeceu a participação de
todos e deu por encerrada a reunião.

Vilmar Schindler
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ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo
Data: 18/06/2019, 14h00-18h00 _ 19/06/2019, 09h00-12h00
Local: Sede da CBTM
ASSUNTOS
1) MODELO DE ORGANIZAÇÃO E EVENTOS PARA 2020

2) POLO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

3) PAF (PROGRAMA DE APOIO ÀS FEDERAÇÕES)

DELIBERAÇÕES

