
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS DE MESA (CBTM), 

realizada no dia seis e agosto de dois mil e dezenove, na Sede da CBTM, sita na Rua Henrique de Novais, 190, Rio 

de Janeiro/RJ e por teleconferência. Cumpridas as exigências legais de convocação, o presidente, Alaor Azevedo, 

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 teleconferência, Secretário Geral da CBTM, Sr. 

Pablo Ribeiro e Sr. Geraldo Campestrini, CEO da CBTM. O primeiro assunto foi relacionado à proposta de modificação 

do Código de Conduta Ética, conforme encaminhamento de minuta realizada no dia dois de agosto do corrente pelo 

Sr. Geraldo Campestrini. Os principais pontos debatidos foram relacionados a questões de vedação a categorias de 

patrocínio, do item 3.6 do código, em que se acrescentou a terminologia referente ao “teor alcóolico de bebidas 

permitido pela legislação em vigor”.  A comunicação prévia de participação em eventos, feita por colaboradores ou 

conselheiros, em que houve uma reorganização de itens e categorias para ser consolidado no tópico 5.6. Um melhor 

entendimento sobre os possíveis conflitos de interesse, para refletir aquilo que reza o estatuto da entidade. E, por fim, 

os casos relacionados com a análise do Conselho de Ética para situações de condenação. Com as mudanças, 

realizadas na ocasião da reunião, o Código de Conduta Ética foi aprovado e solicitada a sua publicação em substituição 

ao anterior. Por fim, houve uma rápida atualização sobre o andamento das iniciativas debatidas na reunião anterior do 

Comitê Executivo, em que se pontuou os avanços obtidos com o PAF e os Polos, bem como quanto à publicação de 

Nota Oficial (135/2019) referente à consulta à Comunidade do Tênis de Mesa sobre a proposta de nova estruturação 

das competições para 2020, com prazo para manifestações até o dia dezoito de agosto do corrente. 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: 06/08/2019, 14h30-15h30 
Local: Sede da CBTM e Teleconferência 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA 

 
 
 

2) STATUS SOBRE AS AÇÕES APROVADAS NA ÚLTIMA 
REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO (PAF, POLOS DE 
DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS 
COMPETIÇÕES 2020) 

 
 

 


