ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM),
realizada no dia cinco de junho de dois mil e vinte, pelo aplicativo de videoconferência Zoom®. Cumpridas as premissas
de convocação, o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes os
seguintes: Vice-Presidente da CBTM, Sr. Vilmar Schindler, Secretário Geral da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro, Sr. Geraldo
Campestrini, Diretor da CBTM, Danielle Schroeder, Gerente Administrativo-Financeiro da CBTM, Edimilson Pinheiro,
Gerente Técnico da CBTM, e João Gabriel Leite, Gerente de Desenvolvimento da CBTM. Apresentou-se, na ocasião,
a fixação desta reunião com periodicidade mensal, sempre na primeira sexta-feira de cada mês, com o propósito de
apresentar os resultados do mês anterior e as projeções e planejamentos do mês corrente. Abriu-se a reunião com a
apresentação e validação do mapa de indicadores e apresentação dos resultados da organização, alinhados com os
objetivos estratégicos e o planejamento estratégico. A planilha apresentada será a matriz principal de análise da
evolução do planejamento da entidade. Esta está associada à remuneração por performance, variável, da organização
em prol dos colaboradores, sendo que o item foi aprovado pelo Comitê Executivo, com encaminhamento para
divulgação e execução. Dr. Alaor Azevedo recomendou revisão dos termos da CLT e da oficialização do Programa de
Remuneração Variável, ficando estabelecido que a Sra. Danielle Schroeder fica incumbida de colocar em prática a
questão. Em seguida, foi apresentado o mapeamento de riscos, com a observação sobre a necessidade de
acompanhamento estratégico e associado com tarefas do TRELLO. O instrumento foi aprovado para continuidade e
com pedido de apresentação em todas as reuniões mensais do Comitê Executivo. A Sra. Danielle Schroeder
apresentou a organização da equipe em home office, com destaque para o plano de contingência e apoio aos
colaboradores. Em seguida, apresentou os indicadores financeiros dos primeiros 5 meses, observando as dificuldades
e impactos da pandemia na gestão dos recursos das loterias frente ao custeio de despesas de manutenção da entidade.
Observou a boa saúde financeira da entidade frente aos compromissos assumidos até o final do ano. O Sr. Edimilson
Pinheiro pontuou as questões de retorno a atividades de treinamento e competições mediante a liberação em estados
e/ou municípios. Neste sentido, a equipe está estudando todas as possibilidades de realização de eventos, tanto em
clubes quanto no modelo tradicional, com maior número de dias de competição. Observou o comunicado da ITTF, com
eventual retorno de competições internacionais apenas a partir de outubro, com impacto no cancelamento do Mundial
na Coréia. Apresentou as evoluções e funcionalidades do sistema, destacando que este segue em melhorias, a partir
da interlocução com federações, ligas e reavaliação da equipe técnica. Informou sobre o status dos atletas olímpicos
e paralímpicos que estão em treinamento no período de pandemia. Por fim, o Sr. João Leite apresentou os projetos
relacionados com a área de desenvolvimento, com a estruturação de um programa completo, com metas, orçamento
e ações concretas. O plano foi aprovado pelos membros do Comitê Executivo. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente Alaor Azevedo agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião.

Vilmar Schindler
Vice-Presidente da CBTM

Pablo Ribeiro
Secretário Geral da CBTM

Alaor Azevedo
Presidente da CBTM

ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo
Data: 05/06/2020, 14h00-18h00
Local: Aplicativo Zoom (videoconferência)
ASSUNTOS
1) APRESENTAÇÃO DO MAPEAMENTO ESTRATÉGICO,
MAPA DE INDICADORES E MAPA DE RISCOS

2) APRESENTAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA

3) APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

4) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

DELIBERAÇÕES

