
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, 

realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezenove, às treze 

horas, pela ferramenta de teleconferência Skype®, pelos perfis 

oficiais e pessoais de cada um dos membros participantes. 

Cumpridas as exigências legais de convocação, o Diretor da 

CBTM, Geraldo Campestrini, abriu a reunião e foram 

apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes: Sra. 

Ligia Silva, Presidente da Comissão de Atletas, Sr. Alexandre 

Ank, Vice-Presidente da Comissão de Atletas, Sr. Paulo Salmin, 

Membro da Comissão de Atletas e Sr. Edimilson Pinheiro, 

Gerente Técnico da CBTM. A seguir, o Sr. Geraldo Campestrini 

esclareceu que a reunião da Comissão de Atletas foi solicitada 

pela CBTM para debater a proposta de um novo modelo 

estrutural de organização das competições e eventos da CBTM 

para 2020. Em seguida, apresentou-se a proposta de modelo, 

com base em documento encaminhado para a Comissão de 

Atletas no dia 26/06/2019, por e-mail, que fora aprovado em 

reunião anterior do Comitê Executivo, realizada na sede da 

CBTM nos dias 25 e 26/06/2019. Ao mesmo tempo que o Sr. 

Geraldo Campestrini apresentou o documento, foi aberto para 

debates os pontos específicos de cada item. O Sr. Alexandre 

Ank comentou sobre a necessidade de qualificar melhor os 

eventos Interestaduais, citando exemplos de eventos que 

participou que continha falhas de tabela, sistema, ambientação 

e inadequação para a acessibilidade – reforçou a questão das 

condições para atletas cadeirantes, que exige um melhor 

espaço de circulação para a entrada na mesa. Pediu, também, 

para que as competições nacionais sejam realizadas em locais 

de mais fácil acesso, com aeroporto e voos com frequência 

considerável. Em grandes centros do país. O Sr. Edimilson 

Pinheiro esclareceu os esforços da CBTM quanto à avaliação 

de qualidade dos eventos, para ter uma classificação mais clara 

e que esta análise possa contribuir com uma melhor tomada de 

decisão dos atletas em verificar as competições que oferecem 

melhores condições de participação. E que a CBTM está 

empenhada em buscar locais com melhores condições de 

atletas, sendo que 2019 já é um retrato disto, com duas 

competições nacionais em São Paulo/SP, uma em Brasília/DF, 

uma em Maringá/PR e uma em Cuiabá/MT. Todas com 

estrutura aeroportuária adequada e/ou de fácil acesso por meio 

terrestre e/ou próxima de um maior contingente de atletas 

confederados. O Sr. Paulo Salmin sugeriu de ter uma maior 

possibilidade de jogos no Rating, evitando-se as competições 

em eliminatória simples. O Sr. Edimilson Pinheiro reconheceu o 

problema e informou que está estudando formatos para ter mais 

jogos no Rating futuramente, em que pese o fato de haver 

limitações de tempo e estrutural para algumas competições. O 

Sr. Paulo Salmin observou que a CBTM deveria ajustar melhor 

o seu calendário nacional com o calendário internacional, 

especialmente para as competições paralímpicas, uma vez que 



comumente os atletas paralímpicos participam tanto dos 

eventos nacionais quanto internacionais. Identificou que, nos 

últimos anos, houve bastante conflito de datas neste calendário. 

A Sra. Ligia Silva enfatizou a questão da qualidade das 

competições, com a necessidade de a CBTM melhor fiscalizar 

todas as competições nacionais para garantir uma entrega mais 

padronizada. A apresentação da proposta de reestruturação de 

eventos foi feita e os debates seguiram para um melhor 

entendimento do formato dela, sendo aprovada pela Comissão 

de Atletas. O Sr. Geraldo Campestrini esclareceu que, mesmo 

diante da aprovação da Comissão de Atletas, que a CBTM irá 

publicar, nos próximos dias, uma Nota Oficial com a proposta, 

solicitando manifestação formal de todos os segmentos, 

incluindo a Comissão de Atletas. Reforçou, por fim, a 

necessidade de a Comissão de Atletas se reunir com maior 

frequência para poder subsidiar e participar mais ativamente 

das decisões técnicas e estratégicas da CBTM, com possível 

impacto positivo para todos. A reunião foi encerrada após uma 

hora e sete minutos de duração. 

 

Os membros da Comissão de Atletas participantes lavram esta 

ata: 

 

 

 

     

Ligia Silva 

Presidente da Comissão de 

Atletas da CBTM 

 Alexandre Ank 

Vice-Presidente da Comissão 

de Atletas da CBTM 

 Paulo Salmin 

Membro da Comissão de 

Atletas da CBTM 

 

 

 

Os colaboradores, representantes da CBTM, participantes da 

reunião abaixo subscrevem: 

 

   

Geraldo Campestrini 

Diretor da CBTM 

 Edimilson Pinheiro 

Gerente Técnico da CBTM 

 


