
ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TÊNIS DE MESA (CBTM), realizada no dia trinta e um de maio, de dois mil e dezenove, 

na sede da CBTM, sita na Rua Henrique de Novais, 190, Botafogo, cidade do Rio de 

Janeiro, e por meio de vídeo conferência utilizando a ferramenta gratuita “Skype”. 

Cumpridas as exigências legais de convocação, o CEO da CBTM, Geraldo Campestrini, 

abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes: Vice-

Presidente da CBTM e Presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa, Sr. 

Vilmar Schindler (por Skype); Secretário Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro (por Skype); 

Presidente da Federação Matogrossense de Tênis de Mesa, Sr. Sandro Abrão (por 

Skype); Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Piauí, Sr. Jadelson Ribeiro (por 

Skype); representante da Comissão de Atletas, Sra. Ligia Silva (por Skype); 

representante da Comissão de Técnicos, Sr. Raphael Moreira (por Skype); 

representante da Comissão de Árbitros, Sr. Mario Paz Barros (por Skype). O Sr. 

Edimilson Pinheiro, Gerente Técnico da CBTM, participou da reunião na qualidade de 

especialista para deliberações de assuntos da pauta. A Sra. Priscila Cardoso, Assistente 

de Relações Externas, secretariou a sessão. A seguir, o Sr. Geraldo Campestrini iniciou 

os trabalhos com os assuntos da pauta (vide anexo). O primeiro tópico foi referente a 

inclusão de possíveis temáticas de cursos, capacitações e reuniões técnicas a ser 

realizada durante o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, entre os dias onze e 

quinze de dezembro do corrente. O Sr. Edimilson Pinheiro, explicou as possíveis ações 

que podem ser realizadas durante o evento. A Sra. Ligia Silva, pediu a palavra para 

sugerir a realização de “Mini Clínicas” para que os atletas possam conhecer e vivenciar 

melhor algumas práticas relacionadas com o alto rendimento, otimizando o tempo 

destes durante o evento – neste sentido, deu o exemplo do “Aberto da Alemanha”, em 

que havia um espaço de práticas abertas para os participantes. Acrescentou, ainda, a 

sugestão de separar um espaço na agenda dos atletas da Seleção Brasileira para 

sessões de autógrafo e fotos com os participantes. Logo em seguida, o Sr. Raphael 

Moreira, pediu a palavra e sugeriu que reservasse um período durante o evento para 

que os atletas pudessem assistir palestras dos técnicos e até mesmo dos atletas de alto 

rendimento. Ainda com a palavra, Raphael sugeriu de fazer uma apresentação 

específica sobre o movimento paralímpico, uma vez que poucos conseguem 

desenvolver o segmento em virtude da falta de conhecimento a este respeito. O Sr. 

Sandro Abrão, propôs a realização de uma sessão científica durante o evento, de modo 

a aproximar o segmento acadêmico das atividades relacionadas com a entidade. O Sr. 

Geraldo Campestrini comentou sobre a experiência no Mundial do ano corrente, 

ocorrido em Budapeste, Hungria, em que se realizou inúmeras reuniões temáticas, para 

grupos específicos, para debater os diferentes segmentos relacionados com o 

desenvolvimento do tênis de mesa global. Que a proposta era fazer algo similar ao longo 

do Campeonato Brasileiro. Continuando a reunião, o Sr. Geraldo Campestrini passou 

para o segundo tópico da pauta, concernente aos Polos de Desenvolvimento Regional, 

cujas informações estão detalhadas na Nota Oficial de n° 89/2019, publicada no site 

oficial da CBTM. A Sra. Ligia Silva sugeriu que houvesse maior intensidade nos 

processos de detecção regionalizado, de modo a facilitar os deslocamentos dos atletas 

e dos treinadores. O Sr. Geraldo Campestrini esclareceu que a ideia dos Polos de 

Desenvolvimento Regional é de ser um ponto de referência em cada Estado, realizando, 

dentre outras atividades, os processos de detecção de talentos como consequência de 

bons planos de treinamento e projetos de desenvolvimento de atletas. O Sr. Raphael 

Moreira pontuou a necessidade de observar a necessidade de pensar um projeto 



estruturado visando o desenvolvimento da próxima geração paralímpica de tênis de 

mesa. Sugeriu, por exemplo, benefícios para os clubes que conseguem evoluir com o 

segmento paralímpico. O Sr. Geraldo Campestrini passou a abordar o terceiro tópico da 

pauta, em que se buscou um feedback sobre a Copa Brasil Sul-Sudeste I, ocorrida no 

Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo/SP, e a Copa Brasil 

Centro-Norte-Nordeste I, ocorrida na AABB, em Brasília/DF. Os participantes elogiaram 

os avanços, destacando, sobretudo, a organização e a infraestrutura dos locais. O Sr. 

Edimilson Pinheiro pediu a palavra para relatar as novas políticas que estão sendo 

aplicadas nos eventos, especialmente quanto a não aceitação de pagamentos fora do 

prazo estipulado ou a vedação da chegada dos árbitros sem suas credenciais. O Sr. 

Geraldo Campestrini seguiu, então, com o quarto item da pauta, relacionado com o 

Balancete do 1º Trimestre da CBTM. A apresentação se deu, neste primeiro momento, 

para consulta livre, uma vez que o balancete ainda dependeria de aprovação do 

Conselho Fiscal, que tem reunião agendada para o dia quatorze de junho do corrente. 

Somente após a aprovação do Conselho Fiscal é que o balancete será publicado no site 

oficial da CBTM. Por fim, a pauta seguiu para o quinto e último tópico, referente a eleição 

de novos membros do Conselho de Administração após vacância dos Presidentes 

Eleitos nas regiões Norte e Leste. Com base no atual Regimento Interno do Conselho 

de Administração, sugeriu-se um processo de candidatura aberto aos Presidentes de 

cada região, a partir de publicação de Nota Oficial. Caso haja mais de um candidato por 

região, a eleição dos membros se dará por meio de convocação de Assembleia Geral 

Extraordinária, a ser realizada durante a Copa Brasil Sul-Sudeste II em Maringá/PR. Os 

membros aprovaram a proposta de procedimento. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 

Geraldo Campestrini agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião.  

 

 

 

 

 

 

 

   

Vilmar Schindler 

Vice-Presidente da CBTM 

 Pablo Ribeiro 

Secretário Geral da CBTM 

 

 



ANEXO I 

 

Pauta – Reunião do Conselho de Administração 

 

Data: 31/05/2019, 10h00 
Local: Sede da CBTM (Rua Henrique de Novaes, 190, Rio de Janeiro/RJ) + Skype 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) APRESENTAÇÕES E REUNIÕES 
TEMÁTICAS NO CAMPEONATO 
BRASILEIRO (SUGESTÕES???) 

 

2) POLOS DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

 

3) CONSIDERAÇÕES SOBRE AS 
DUAS COPA BRASIL 
REALIZADAS NESTE ANO 

 

4) BALANCETE 1º TRIMESTRE 

 

5) ELEIÇÃO PARA OS NOVOS 
REPRESENTANTES DAS 
REGIÕES NORTE E LESTE 

 

 


