ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM),
realizada no dia sete de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, pelo aplicativo de videoconferência Zoom®.
Cumpridas as premissas de convocação, o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram apresentadas as
credenciais, sendo estes os seguintes: Vice-Presidente da CBTM, Sr. Vilmar Schindler, Secretário Geral da CBTM, Sr.
Pablo Ribeiro, Sr. Geraldo Campestrini, Diretor da CBTM, Danielle Schroeder, Gerente Administrativo-Financeiro da
CBTM, Edimilson Pinheiro, Gerente Técnico da CBTM, e João Gabriel Leite, Gerente de Desenvolvimento da CBTM.
O Sr. João Leite apresentou os avanços e a implementação dos projetos definidos em planejamento estratégico, com
a demonstração de resultados alcançados em termos de impactos em canais proprietários, conteúdos voltados para a
massificação e disseminação do tênis de mesa perante a comunidade esportiva, o trabalho orientado para a ampliação
das práticas e da experiência com o tênis de mesa, mostrando as possibilidade de haver mais espaços de prática. E,
também, os avanços com o novo contrato relacionado à implantação das Escolas de Tênis de Mesa. O Sr. Edimilson
Pinheiro fez um relato sobre os desafios relacionados com a área de eventos, com impacto na atualização do calendário
das competições e da suspensão do ranking até o final do ano, com a integração com o ranking de 2021. Destacou os
diálogos que estão sendo mantidos com o Comitê Brasileiro de Clubes para parceria no ciclo 2021-2024 e a construção
de um manual específico para a área de arbitragem. Na área de Seleções Olímpicas, pontuou os ajustes no
planejamento para o segundo semestre de 2020, bem como a informação sobre o adiamento do Campeonato Mundial
e as tratativas para a realização de treinamento da seleção feminina em Portugal e da masculina em Ochsenhausen,
além do apoio que está sendo oferecido aos atletas no período de pandemia. Das Seleções Paralímpicas, o destaque
para o retorno aos treinamentos no Centro Paralímpico Brasileiro, a renovação do Bolsa Pódio 2021 e os avanços em
relação ao planejamento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021 e do planejamento estratégico para o próximo
ciclo paralímpico. Destacou, ainda, a contratação de preparador físico para a seleção paralímpica, que terá início de
suas atividades neste mês. Por fim, mostrou os desdobramentos sobre a formatação de cursos técnicos e da
arbitragem, além da concepção de metodologia para os Polos de Desenvolvimento Regional como resultado da fase
inicial de trabalho da Universidade do Tênis de Mesa. Em seguida, Danielle Schroeder apresentou os principais dados
financeiros e os impactos da pandemia nas atividades administrativas e gerenciais da entidade. Destacou os riscos e
as medidas que estão sendo tomadas para o fechamento do ano no estrito cumprimento legal. No final, o Sr. Geraldo
Campestrini apresentou o extrato de resultados relativos aos indicadores estratégicos da organização e o plano de
ação atrelado à matriz de riscos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Alaor Azevedo agradeceu a participação
de todos e deu por encerrada a reunião.
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ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo
Data: 07/08/2020, 14h00-15h00
Local: Aplicativo Zoom (videoconferência)
ASSUNTOS
1) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

2) APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

3) APRESENTAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA

4) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS E
INDICADORES DE PERFORMANCE

5) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO FRENTE À MATRIZ
DE RISCOS

DELIBERAÇÕES

