ATA DA REUNIÃO ENTRE FEDERAÇÕES ESTADUAIS COM A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE
MESA (CBTM), realizada no dia vinte e três de junho de dois mil e vinte, pelo aplicativo de videoconferência Zoom®.
Cumpridas as premissas de convite (Anexo II), o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram apresentadas as
credenciais, sendo estes os seguintes Presidentes ou Representantes de Federações Estaduais: George Cabral,
Maranhão; André Silva, Pernambuco; Jandir Motter, Piauí; Jadelson Ribeiro, Piauí; Valberto Almeida, Ceará; Tiago
Martins, Rio Grande do Norte; Sandro Abrão, Mato Grosso; Marco Tavares, Mato Grosso do Sul; Joran Freire, Distrito
Federal; Rosiane Viana, Rio de Janeiro; Renato Belisário, Minas Gerais; Lidney Castro, São Paulo; Edson Marroque,
Paraná; Vilmar Schindler, Santa Catarina e Vice-Presidente CBTM; Marco Bandeira, Rio Grande do Sul. Participaram,
também, Pablo Frias, Secretário Geral da CBTM e Geraldo Campestrini, Diretor da CBTM. Abordou-se as questões de
pauta (Anexo I) e a primeira delas se referiu à documentação obrigatória das Federações Estaduais. Reforçou-se,
conforme Nota Oficial 040/2020 (https://www.cbtm.org.br/noticia/detalhe/97758), a necessidade de encaminhamento
de documentação obrigatória, salientando que a CBTM disponibilizou mecanismo no CBTM-Web para facilitar a
inserção de documentos e futura atualização destes. Colocou-se à disposição das Federações os Srs. André Silva e
Vilmar Schindler para apoio às Federações Estaduais, em caso de dificuldade na elaboração e organização da
documentação, bem como o jurídico da CBTM para qualquer necessidade de suporte. Alguns participantes relataram
dificuldades com cartório e o registro de documentação em virtude da pandemia e, com base nisto, solicitou-se a
prorrogação de prazo para até o dia 31/07/2020, com Nota Oficial (040/2020) a ser renovada consecutivamente. O
segundo assunto de pauta versou sobre as medidas adotadas pela CBTM em relação à pandemia e possíveis volta a
treinos
e/ou
competições.
Reforçou-se
a
publicação
da
Nota
Oficial
039/2020
(https://www.cbtm.org.br/noticia/detalhe/97757), com orientações sobre volta a treinos com segurança, sendo que o
protocolo de competições está em fase final de revisão para publicação, tendo como base o documento publicado pela
ITTF. Desta temática, Renato Belisário comentou da necessidade de rever as questões de ranking, para que um Estado
que eventualmente tenha a liberação e realize competições, seja favorecido no ranking nacional em detrimento a
Estados que não consigam realizar eventos por conta de aspectos sanitários. Marco Tavares sugeriu reconsiderar a
realização de evento em São Paulo em razão das exigências que tem sido emanada pelo poder público local. Alaor
Azevedo comentou das possibilidades de realização de eventos menores, dentro de clubes, com menos atletas, sem
público e fluxo controlado. A principal preocupação se refere, também, com os critérios ligados ao Programa Bolsa
Atleta do Governo Federal, de modo a proteger a necessidade de incentivo aos atletas. Demais participantes relataram
um pouco da realidade que estão enfrentando em cada Estado. Por fim, Geraldo Campestrini reiterou os riscos de
realização de eventos neste momento, tanto pelo aspecto da saúde dos atletas, que é evidente, quanto por questões
de imagem, que podem impactar todos os setores e entidades ligadas ao tênis de mesa. O momento, assim, exige
prudência e discernimento, sendo compreendido por todos os participantes. Do último tópico da pauta, registrou-se o
agradecimento pela participação das Federações Estaduais nas reuniões estruturadas sobre os Modelos Estaduais,
que tem sido bastante produtivo para entendermos as diversidades e enfoque de cada Estado. Fez-se um pedido para
que as Federações Estaduais que não participaram, que possam agendar data/horário para tal finalidade. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente Alaor Azevedo agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião. A ata
está subscrita pelo Comitê Executivo da CBTM.

Vilmar Schindler
Vice-Presidente da CBTM

Pablo Ribeiro
Secretário Geral da CBTM

Alaor Azevedo
Presidente da CBTM

ANEXO I: Pauta – Reunião Federações Estaduais e CBTM

Data: 23/06/2020, 18h30-20h30
Local: Aplicativo Zoom (videoconferência)
ASSUNTOS
1) DOCUMENTAÇÃO

2) ATUALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA CBTM FRENTE À
PANDEMIA

3) RESULTADOS GERAIS DAS CONVERSAS SOBRE OS
MODELOS ESTADUAIS

DELIBERAÇÕES

ANEXO II: Convite para Reunião Federações Estaduais e CBTM

E-mail encaminhado em 17/06/2020.

ANEXO III: Prints da Tela de Reunião Federações Estaduais e CBTM

Print Screen feitos durante a reunião, com registro dos participantes.

