ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM),
realizada no dia quatorze de maio de dois mil e vinte e um, 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; Diretor da CBTM, Sr. Geraldo Campestrini; Gerente Administrativa-Financeira da CBTM, Sra.
Danielle Schroeder; Gerente Técnico da CBTM, Sr. Edimilson Pinheiro; Gerente de Desenvolvimento da CBTM, Sr.
João Gabriel Leite. A reunião foi aberta para agradecer a presença de todos e reforçar a importância de apresentação
periódica das informações de cada área. No primeiro assunto de pauta, houve a apresentação da Gerência Técnica,
com o detalhamento sobre o Calendário de Competições 2021, com atualizações, confirmações e cancelamentos, a
confirmação do evento TMB Platinum no Rio de Janeiro/RJ, na Arena Carioca III, de 21 a 25 de julho, o processo de
compra de piso sintético e a atualização do sistema CBTM-Web – Módulo de Registro. Sobre Seleções Olímpicas,
destacou-se as mudanças e incertezas do calendário de competições e a preparação para a realização de treinamento
das equipes masculina e feminina na Europa. Sobre Seleções Paralímpicas, observou-se a realização de treinamento
preparatório para os Jogos de Tóquio no Centro Paralímpico Brasileiro, a contratação de sparings, a contratação de
software de análise de desempenho (Stupa, já em uso pela Comissão Técnica) e o processo de vacinação dos
membros da delegação que participarão dos Jogos. Detalhou-se, ainda, na área de Fomento, a finalização do Curso
de Arbitragem, o bom andamento dos cursos para treinadores, realizados pela Universidade do Tênis de Mesa e a
participação da equipe no Workshop do COB. Na área de Desenvolvimento, pontuou-se sobre as ativações de
comunicação digital e canais proprietários, o trabalho de aproximação e construção de diálogo para a efetivação de
projetos em conjunto com os atletas das seleções olímpica e paralímpica, a realização de cotação para parceria com
novo fornecedor na área de relacionamento com os praticantes, com impacto na valorização dos registros dos membros
do sistema. Por fim, a área apresentou os avanços com o trabalho do TMB School e o suporte dado na realização e
entrega dos eventos nacionais. No terceiro tópico da pauta a área Administrativa-Financeira detalhou os principais
números do ano relacionados com o uso dos recursos das loterias e os recursos próprios, apontando para a correta
utilização destes meios de financiamento da entidade. Por último, detalhou-se os avanços estratégicos da entidade,
com a apresentação dos principais indicadores de resultados. Mostrou-se, também, o fluxo de atualização da
documentação institucional e o mapeamento de riscos da entidade frente ao Plano de Ação previamente definido. O
Sr. Alaor Azevedo agradeceu as apresentações e deu por encerrada a reunião.

Vilmar Schindler
Vice-Presidente da CBTM

Pablo Ribeiro
Secretário Geral da CBTM
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Presidente da CBTM

ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo
Data: 14/05/2021, 14h00-15h00
Local: Aplicativo Zoom (videoconferência)
ASSUNTOS
1) APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

2) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

3) APRESENTAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA

4) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS E
INDICADORES DE PERFORMANCE

DELIBERAÇÕES

