ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM),
realizada no dia dez de setembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, 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.
O Sr. Edimilson Pinheiro abriu a apresentação para atualizar o Comitê Executivo sobre as ações relacionadas com
eventos, destacando a tentativa de retomada de competições nacionais, especialmente do TMB Platinum –
Campeonato Brasileiro, com possibilidade de realização entre 05 e 13 de dezembro do corrente, na Arena Olímpica 3,
do Parque Olímpico no Rio de Janeiro/RJ. Atualizou a adesão das federações ao sistema Asaas, com bom respaldo,
informando que articulou com a assessoria de imprensa para a divulgação das entidades que estão regularizadas,
como forma de valorização do processo. Atualizou os membros do comitê sobre a compra de equipamentos e materiais
de suporte a eventos, com uso ainda neste ano e, de forma permanente, para futuros eventos. Informou, também,
sobre a formalização da parceria com o CBC para o ciclo Olímpico/Paralímpico 2021/2024. Destacou, também, a
redação do Handbook de Arbitragem, que vai passar por revisão interna e, também, da inclusão de dados para a parte
de arbitragem no eMuseu da CBTM. Ainda sobre eventos, atualizou a todos sobre o status da importação dos materiais
e equipamentos resultantes de patrocínio da TIBHAR. Sobre as Seleções Olímpicas, destacou os ajustes ocorridos no
planejamento, de modo a reorganizar conforme as questões da pandemia e as ações em prol dos atletas,
nomeadamente o treinamento da equipe feminina em Portugal e a competição no formato de bolha, organizada pela
ITTF e com participação dos atletas Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi. Das Seleções Paralímpicas, destacou-se o
complemento da Fase 01 de retorno a treinamentos no Centro Paralímpico Brasileiro, a renovação da Bolsa Pódio para
2021 e a revisão de planejamento para Tóquio 2020. Informou, ainda, sobre o início das atividades de preparador físico
atuando em prol da equipe paralímpica. Por fim, destacou as iniciativas relacionadas com a Universidade do Tênis de
Mesa, com produção de conteúdos e, também, de metodologia para os Polos de Desenvolvimento Regional. Em
seguida, a Sra. Danielle Schroeder apresentou os principais dados financeiros e os impactos da pandemia nas
atividades administrativas e gerenciais da entidade. Destacou os riscos e as medidas que estão sendo tomadas para
o fechamento do ano no estrito cumprimento legal. Pontuou, ainda, sobre a adesão ao sistema Conta Azul para
gerenciamento financeiro da entidade. O Sr. João Leite apresentou os avanços e a implementação dos projetos na
área de impacto social, com os desdobramentos da ação do Coletivo Ping-Pong e dos canais proprietários. Apresentou
os resultados relacionados com os conteúdos gerados pela entidade, em especial o Ciência TMB, que tem tido impacto
razoável, embora a equipe entenda se tratar de um conteúdo de nicho e bastante específico, e dos vídeos explicativos,
com regras e dicas sobre o tênis de mesa, contribuindo com a sua massificação. Apresentou as primeiras ações
relacionadas com o Programa Seleções e Ídolos, apresentado aos técnicos das seleções olímpica e paralímpica, sendo
que os próximos passos passam pela proposição de aderência aos atletas. Fez, ainda, uma atualização sobre o
programa de benefícios dos membros filiados, do projeto de Escolas de Tênis de Mesa (TMB School) e das abordagens
que tem sido feitas a potenciais parceiros. No final, o Sr. Geraldo Campestrini apresentou o extrato de resultados
relativos aos indicadores estratégicos da organização e o plano de ação atrelado à matriz de riscos. Demonstrou, ainda,
a documentação concebida e restou aprovado o Regimento Interno da CBTM, a Política Antilavagem de Dinheiro e
Anticorrupção e a Política sobre Conflito de Interesses, seguindo o fluxo programado de reestruturação da
documentação institucional da entidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Alaor Azevedo agradeceu a
participação de todos e deu por encerrada a reunião.
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ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo
Data: 10/09/2020, 16h00-17h00
Local: Aplicativo Zoom (videoconferência)
ASSUNTOS
1) APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

2) APRESENTAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA

3) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO

4) APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS E
INDICADORES DE PERFORMANCE

5) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO FRENTE À MATRIZ
DE RISCOS

DELIBERAÇÕES

