
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM), 

realizada no dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte, 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, Sr. Vilmar Schindler, Secretário 

Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro, e Sr. Geraldo Campestrini, CEO da CBTM. O primeiro assunto foi relacionado com 

a necessidade de ajuste nas funções e no Plano de Cargos e Salários, justificado pelo enfoque nas atividades de 

alguns profissionais contratados e, também, em razão do dissídio coletivo ocorrido em 2019. O Plano de Cargos e 

Salários foi aprovado e solicitado para encaminhamento à área Administrativa-Financeira para publicação no site oficial. 

O segundo item da pauta esteve relacionado com o Novo Modelo de Competições para 2020 e os desafios que este 

apresenta. O Presidente Alaor Azevedo chamou a atenção para as inúmeras dúvidas que estavam surgindo por parte 

das Federações Estaduais e das Ligas Regionais. O Sr. Geraldo Campestrini comentou que estava dialogando com 

toda a área técnica para efetivar as mudanças. Foi apresentado, por conseguinte, um modelo de Nota Oficial, com 

“Perguntas e Respostas” comuns. A redação foi revisada e aprovada para publicação. O Presidente Alaor Azevedo 

solicitou, ainda, que todos pudessem dialogar individualmente com as entidades para reforçar o entendimento sobre o 

novo modelo. O Sr. Vilmar Schindler sugeriu de trabalhar mais com imagens e, também, de reforçar o modelo de Santa 

Catarina, que possui sucesso no relacionamento com Ligas Regionais. 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 
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Presidente da CBTM 

  



ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo 

 

Data: 21/01/2019, 14h30-18h00 
Local: Sede da CBTM 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) APROVAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 2020 

 
 
 

2) NOVO MODELO DE COMPETIÇÕES 2020: 
ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

 
 

 


