
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TÊNIS DE MESA, realizada no dia doze de dezembro de dois mil e dezenove, no Centro Paralímpico 

Brasileiro, cito na Rodovia dos Imigrantes - Parque do Estado, cidade de São Paulo/SP. Cumpridas as 

exigências legais de convocação, o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram apresentadas as 

credenciais, sendo estes os seguintes: Sr. Vilmar Schindler, Vice-Presidente da CBTM; Sr. Pablo Ribeiro, 

Secretário Geral da CBTM; Sr. Renato Belisário, Presidente da Federação Mineira de Tênis de Mesa 

Olímpica e Paralímpica, representante da Região Leste; Sr. Sandro Abrão, Presidente da Federação 

Matrogrossense de Tênis de Mesa e representante da Região Centro; Sr. Raphael Moreira, Presidente da 

Comissão de Técnicos; e Sr. Geraldo Campestrini, CEO da CBTM. O Sr. Alaor Azevedo saudou os 

participantes e agradeceu a presença de todos. Informou, inicialmente, que foi enviado por e-mail uma 

documentação prévia a todos os membros do Conselho de Administração, referente à ordem do dia, uma 

vez que a reunião trataria de assuntos de grande relevância para a CBTM e demais filiadas. Passou, em 

seguida, a palavra para o Sr. Geraldo Campestrini, que apresentou em detalhes a proposta de criação de 

uma nova empresa comercial ligada à CBTM, tendo esta a responsabilidade de desenvolver a área de 

marketing e negócios, com possibilidade de admitir investidores estrangeiros. Na apresentação, que foi 

encaminhada previamente por e-mail, houve a abordagem sobre o cenário e os desafios que a CBTM possui 

frente ao planejamento estratégico aprovado em 2016 em Assembleia Geral, o cenário do mercado esportivo 

brasileiro em face das possibilidades de patrocínio, mídia e relacionamento com praticantes, a proposta e a 

justificativa para a formatação da mesma, tendo como premissa principal a proteção aos objetivos finalísticos 

da entidade e, ao mesmo tempo, garantir agilidade e segurança em prol de investidores. Foi informado que 

esta proposta foi levada para apreciação da ITTF, que considerou positiva, uma vez que o modelo é moderno 

e segue as tendências de mercado atual, sendo que algo similar está em fase final de implantação pela 

própria ITTF e deverá ser apresentada oficialmente no próximo Campeonato Mundial. A proposta, após 

questionamentos e considerações de alguns membros, especialmente relacionadas com o incentivo à 

prática do tênis de mesa nos Estados, foi aprovada por unanimidade. Assim, o Comitê Executivo foi 

autorizado a dar sequência com estudos e avanços de oficialização de uma nova empresa, bem como da 

busca de parceiros e investidores para efetivar, na prática, o modelo proposto. Em seguida houve a 

apresentação do Novo Modelo de Competições, visando reforçar os conceitos e abrir para debates e dúvidas 

a respeito da nova proposta. O Presidente Alaor Azevedo pediu a colaboração de todos para que haja 

engajamento em prol do formato e, assim, possa ter aderência ampla de todos. Nos debates, ficou definido 

o formato de Ranking Nacional, com o balizamento de pontos por competição e a definição de que os oito 

melhores resultados do ano, por atleta, seriam computados para fins de pontuação do Ranking. O terceiro 

item de pauta apresentou os primeiros resultados de adesões dos Polos de Desenvolvimento Regional, em 

que houve o registro de nove polos em funcionamento e outros quinze em fases finais de oficialização, 

documentação ou envio de material. Novamente, o Presidente Alaor Azevedo solicitou engajamento de 

todos diante da importância que os polos possuem nos processos de detecção e promoção de talentos. 

Informou, ainda, que a intenção é que as principais atividades técnicas relacionadas com a CBTM sejam 

prioritariamente direcionadas para os Polos de Desenvolvimento Regional. O quarto item da pauta foi 

referente ao Planejamento Financeiro para 2020, que fora igualmente enviado por e-mail a todos os 

membros do Conselho de Administração. O plano global foi aprovado por unanimidade. Por fim, apresentou-

se o balancete do terceiro trimestre de 2019, com parecer do Conselho Fiscal, que fora aprovado pelos 

membros presentes do Conselho de Administração. O Sr. Alaor Azevedo deu por encerrada a reunião, 

agradecendo o registro de presença (anexo) e participação de todos. 

  

 
Alaor Azevedo 

Presidente da CBTM 



 

Pauta – Reunião do Conselho de Administração 

 

Data: 12/12/2019, 14h00 às 16h00 
Local: Centro Paralímpico Brasileiro (Rod. dos Imigrantes - Parque do Estado, São Paulo - SP, 04329-000). 

 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CRIAÇÃO DA TM BRAZIL LTDA  

2) NOVO MODELO DE COMPETIÇÕES  

3) POLO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

4) DEMONSTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 2020  

5) APRESENTAÇÃO DO BALANCETE DO 3º TRIMESTRE  

 

  



Lista de Presença – Reunião do Conselho de Administração 

 

 


