ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA, realizada no dia trinta de julho de dois mil e vinte, às dezessete horas,
por meio do aplicativo de videoconferência ZOOM®, feito dentro do perfil corporativo da entidade e de convite
individualizado por e-mail a cada membro do Conselho de Administração, conforme apresentado nos Anexos
deste. Cumpridas as exigências legais de convocação, o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram
apresentadas as credenciais, sendo estes os seguintes membros do Conselho de Administração: Sra. Ligia
Silva, Presidente da Comissão de Atletas; Sr. Vilmar Schindler, Vice-Presidente da CBTM; Sr. Pablo Ribeiro,
Secretário Geral da CBTM; Sr. Sandro Abrão, Representante da Região Centro; Sr. Edson Marroque,
Representante da Região Sul; Sr. Renato Belisário, Representante da Região Leste; Sr. Raphael Moreira,
Presidente da Comissão de Técnicos; e Sr. Mário Paz Barros, Presidente da Comissão de Árbitros.
Estiveram presentes, ainda o Sr. Alexandre da Silva, Membro da Comissão de Atletas; o Sr. Alexandre Ank,
Membro da Comissão de Atletas; o Sr. Geraldo Campestrini, Diretor da CBTM; o Sr. Edimilson Pinheiro,
Gerente Técnico da CBTM; o Sr. Edir Oliveira, Líder de Eventos da CBTM; e o Sr. André Silva, Coordenador
do Banco de Dados da CBTM. O Sr. Alaor Azevedo saudou os participantes e agradeceu a presença de
todos e todas. Informou que a reunião foi convocada em formato extraordinário para tratar da Nota Oficial
047/2020 (https://www.cbtm.org.br/noticia/detalhe/97846), publicada no dia 27/07/2020, atendendo pedido
de membros do Conselho de Administração e diante de ponderações apresentadas por atletas e/ou
dirigentes. Inicialmente, foi explanada a intenção que embasou a decisão de suspensão do calendário até
setembro, bem como do ranking do ano de 2020, destacando-se a questão da equidade e senso de justiça
entre todos os atletas, uma vez que a evolução da pandemia se apresenta de forma heterogênea por todo
o país, o que impacta na maior facilidade ou permissividade de participação de atletas de determinados
Estados e, ao mesmo tempo, pode não haver as mesmas condições de participação de atletas de outros
Estados. Deste modo, não se garantiria as mesmas condições de participação por todo o país, causando
desequilíbrio. O tópico que causou maior contestação foi relacionado com a suspensão do ranking nacional
do ano de 2020. Neste âmbito, o Comitê Executivo esclareceu, por meio de depoimento da área técnica da
entidade, que o embasamento se deu pelo fato de ter sido realizado apenas 05 (cinco) competições das 120
(cento e vinte) previstas para o ano. Tampouco se vislumbra equidade de participação entre os atletas
registrados dos diferentes Estados. Assim, não pareceu justo manter o ranking de 2020 retratado
exclusivamente pelos resultados aferidos até meados do mês de março do corrente. Esclareceu-se, ainda,
que o ranking de 2020 tende a ser substituído pelos resultados de 2019 para fins de Bolsa Atleta do Governo
Federal futuramente, tendo impacto esportivo e financeiro diminuto. Todos os presentes tiveram a
oportunidade de se manifestar, apresentando suas considerações e enfatizando o senso de justiça tanto
para preservar os resultados conquistados antes de ser deflagrada a pandemia quanto para aqueles que,
porventura, não tiveram a oportunidade de participar das competições que seriam regularmente realizadas
caso não houvesse a pandemia. Argumentou-se, ainda, sobre as possibilidades de realização de um ranking
móvel, que compreenda os resultados das últimas 52 (cinquenta e duas) semanas. A área técnica sugeriu
validar os resultados aferidos até março para o ranking de 2021, passando a ter um ranking 2020/21 de
forma excepcional, frente à perspectiva de retomada das competições futuramente. A proposta foi aceita por
unanimidade pelos conselheiros presentes. A seguir, tratou-se da possibilidade de retomada das
competições de âmbito estadual. Esclareceu-se que apenas as competições nacionais estão suspensas até
setembro de 2020, incluindo os TMB Challenge, TMB Challenge Plus e TMB Platinum previamente
agendados. No entanto, as competições TMB Estadual e TMB Regional não estão impedidas de serem
realizadas, caso cada Federação Estadual entenda pertinente a sua execução e identifique segurança
sanitária, junto às autoridades de saúde locais, de assim as fazer. Foi pontuada as possibilidades de
realização e decidiu-se, por unanimidade, que caso as Federações Estaduais realizem etapas do TMB
Estadual ou as Ligas Regionais realizem etapas do TMB Regional, estes serão computados no ranking
nacional, estando válido para o ranking 2020/21, dentro da regulamentação hoje posta no Manual do Tênis
de Mesa. O Sr. Alaor Azevedo agradeceu a participação de todos, destacando a maturidade de decisão e
troca democrática realizada, dando por encerrada a reunião. Esta ata é subscrita e assinada eletronicamente
pelos presentes.
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ANEXO I – PAUTA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 30/07/2020, 17h00
Local: Videoconferência Zoom (https://us02web.zoom.us/j/86290712005 - ID: 862 9071 2005).
ASSUNTOS

DELIBERAÇÕES

1) EFEITOS E IMPACTOS DA NOTA OFICIAL 047/2020

D4Sign ad5e36a1-6ba7-4d62-8a40-9ad2ace671e7 - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO II – CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA CBTM
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