ATA DA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada no dia 22 de fevereiro, de dois
mil e dezenove na sede da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, sita na Rua
Henrique de Novais, 190, Botafogo, cidade do Rio de Janeiro, e com transmissão via
Skype pelo perfil eletrônico Cbtm_Cbtm. Cumpridas a exigências legais de convocação,
o Presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa Alaor Gaspar Pinto Azevedo
abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes: Diretor
da CBTM - Geraldo Ricardo Hruschka Campestrini; Vice-Presidente da CBTM e
presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa – Vilmar Schindler; Secretário
Geral da CBTM e Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Rio de Janeiro
Pablo Marcelo Frias Ribeiro; Presidente da Federação Espirito Santense De Tênis de
Mesa – Luiz Henrique De Souza Camanho; Presidente da Federação de Tênis de Mesa
do Paraná Edson Marroque; Presidente da Federação Matogrossense de Tênis de
Mesa – Sandro José Abrão; Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Piauí
Jadelson Ribeiro dos Santos; Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Estado de
São Paulo- Lidney Castro Valejo; representante da Comissão de Atletas - Ligia Silva;
representante da Comissão de Técnicos – Raphael Moreira de Almeida; representante
Comissão de Árbitros – Mario Paz Barros. A seguir, o Presidente Alaor mostrou o
Calendário de Competições da CBTM para o ano de 2019, onde foi chamado o líder de
Eventos – Edimilson Pinheiro, para explicar as ações que serão aplicadas durante o
ano. O presidente da Federação do Mato Grosso – Sandro Abrão, pediu a palavra, para
parabenizar a iniciativa junto as Federações, para as ações que serão realizadas no dia
06 de abril, dia mundial do Tênis de Mesa. O conselho aprovou o calendário por
unanimidade. Continuando a reunião o Presidente Alaor mostrou em detalhes a previsão
orçamentária para o exercício de 2019, com o detalhamento de todas as fontes de
financiamento da CBTM, tendo aprovação de todos os participantes. Prosseguindo a
reunião, o Presidente Alaor junto ao diretor Geraldo, apresentaram os novos artigos que
serão incluídos no estatuto, na Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de março de 2019,
visando a melhoria da governança e da transparência. O presidente da Federação do
Mato Grosso – Sandro Abrão, pediu a palavra, para que o Diretor Geraldo, pudesse
explicar como será o Regulamento de Processo Eleitoral, qual seria o peso de voto das
Federações. O diretor Geraldo explicou que perante ao novo estatuto as federações
terão peso dois nas eleições, enquanto os demais, terão peso um. A representante da
comissão de Atletas - Ligia Silva, pediu a palavra e questionou se os dez atletas que
terão direito a voto serão entre homens e mulheres. O diretor Geraldo, explicou que
serão escolhidos 03 veteranos, pelo menos 01 feminino; 03 Olímpicos, pelo menos 1
feminino; 03 Paralímpicos, pelo menos 1 feminino; 01 feminino; 01 representante por
estado, escolhido por ela, todos tendo peso de voto 01, onde foram esclarecidos todos
os pontos levantados. o Presidente Alaor retomou as palavras para parabenizar o
Presidente da Federação de São Paulo- Lidney Castro que irá ocorrer no dia 23/02, no
CT Paralímpico em São Paulo seu primeiro evento no ano de 2019. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente Alaor agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião.

