
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

TÊNIS DE MESA, realizada no dia quatorze de agosto de dois mil e dezenove, na sede da Confederação 

Brasileira de Tênis de Mesa, sita na Rua Henrique de Novais, 190, Botafogo, cidade do Rio de Janeiro/RJ, 

e com transmissão via Skype pelo perfil eletrônico priscila_cbtm. Cumpridas as exigências legais de 

convocação, o Presidente Alaor Azevedo abriu a reunião e foram apresentadas as credenciais, sendo estes 

os seguintes: 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 e Sr. Geraldo Campestrini, 

CEO da CBTM, que estavam na sede da entidade; Sr. Vilmar Schlinder, Vice-Presidente da CBTM e 

Presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa; Sr. Sandro Abrão, Presidente da Federação 

Matrogrossense de Tênis de Mesa e representante da Região Centro; Sr. Mário Paz Barros, Presidente da 

Comissão de Árbitros; Sr. Jadelson Ribeiro, Presidente da Federação de Tênis de Mesa do Piauí e 

representante da região Nordeste I; e Sr. Alexandre Macieira Ank, Vice-Presidente da Comissão de Atletas, 

que participaram por meio do aplicativo de transmissão online Skype. O Sr. Alaor Azevedo saudou todos os 

participantes, destacando a presença do Sr. Renato Belisário presencialmente na reunião, sendo a primeira 

reunião que ele participa do Conselho de Administração, dada a sua recente nomeação. Seguiu-se para o 

primeiro assunto da pauta, em que o Sr. Alaor Azevedo passou a palavra para o Sr. Geraldo Campestrini, 

que apresentou o escopo e a ideia da parceria com o Grupo Águia / 4BTS para oferecer serviços de pacotes 

de viagem para atletas, clubes, comissões técnicas e demais participantes de eventos organizados pela 

CBTM, quando não há envolvimento de recursos da CBTM (que exigem licitação), ou para eventos 

interestaduais. Que o contrato havia sido encaminhado para análise do jurídico da CBTM, que não viu óbice 

na assinatura do mesmo. Na proposta, ter-se-á a criação de uma página específica da CBTM com as ofertas 

customizadas para os membros filiados escolherem, de forma voluntária e não obrigatória, as melhores 

alternativas para si. Destacou-se que, dos pacotes vendidos pela plataforma, a CBTM fará jus a uma 

comissão na ordem de 5%. Além do trabalho com agência de viagens, a parceria se estende para a criação 

de uma ferramenta de eCommerce e de uma plataforma de relacionamento com os membros filiados e 

confederados, de modo a proporcionar um pacote de benefícios. O Sr. Sandro Abrão questionou sobre a 

participação das federações estaduais nas receitas oriundas do contrato. O Sr. Geraldo Campestrini 

comentou que, por ora, não está previsto repasse direto para as Federações. Mas que estas poderiam 

contribuir com a parceria na realização de eventos e na indicação da ferramenta para os seus associados, 

tendo a expectativa de geração de receitas globais mais amplas. O Sr. Alexandre Ank comentou da 

preocupação de os pacotes serem sensivelmente mais caros para poder cobrir a comissão da CBTM. O Sr. 

Geraldo Campestrini respondeu que esta não deverá ser uma prática. Mas que a CBTM irá acompanhar os 

processos para fazer com que isso não ocorra, de modo a entregar uma vantagem importante na escolha 

dos membros filiados. Ao questionar os conselheiros sobre a aprovação do contrato, não houve 

manifestação contrária, entendendo assim que o Comitê Executivo está autorizado a seguir com os trâmites 

de contrato com a empresa. O Sr. Alaor Azevedo deu continuidade à reunião, passando para o segundo 

item da pauta, que versou sobre os Polos de Desenvolvimento Regional. O Sr. Geraldo Campestrini reforçou 

a necessidade de termos atenção aos processos do Polo de Desenvolvimento Regional, com a efetiva 

entrega do Termo de Compromisso e do Termo de Cessão de Uso. Destacou-se a importância do projeto 

para efetivar os programas voltados à detecção e à promoção de novos talentos, sendo que o escopo do 

programa foi adaptado para atender as características de atividades de cada estado. O Sr. Sandro Abrão 

perguntou sobre a relação do polo do Estado do Mato Grosso, que é feito em parceria com a Prefeitura e, 

portanto, estava dependendo de um termo de convênio com esta para poder avançar. O Sr. Alaor Azevedo 

recomendou que, para o caso específico, o Sr. Sandro Abrão remetesse o Termo de Compromisso assinado 

e, quando tiver o convênio com a Prefeitura, encaminhar, em separado, para a CBTM. De forma consecutiva, 

o Sr. Alaor Azevedo passou a palavra novamente ao Sr. Geraldo Campestrini para poder falar sobre o projeto 

de formatação e estruturação de competições para 2020. Foi destacada a Nota Oficial 135/2019, cujo prazo 

de opiniões se encerra no dia dezoito de agosto. Em seguida, foi reforçado os tópicos do novo sistema e os 

potenciais impactos e benefícios que se pretende gerar. O Sr. Sandro Abrão colocou a necessidade de 

avaliar as possíveis consequências para as Federações Estaduais por conta da cobrança das TRAs. 

Questionou, ainda, se a CBTM havia dialogado com as ligas regionais sobre o real interesse em ingressar 

no sistema, mencionando que tal característica seria restrita a poucos Estados. O Sr. Alaor Azevedo 

destacou que o Comitê Executivo vem debatendo o assunto desde o final de 2018 e que, portanto, encontrou 



um formato que demonstra ser o mais adequado para as características nacionais, respeitando-se as 

especificidades regionais. O Sr. Sandro Abrão comentou sobre as dificuldades do Estado do Mato Grosso 

por conta da densidade demográfica, o que dificulta o acesso a uma massa mais ampla de praticantes. O 

Sr. Geraldo Campestrini reiterou que o novo sistema visa, também, abarcar regiões que não são tão 

facilmente alcançáveis e que, para tanto, seria interessante as Federações Estaduais firmarem parcerias 

com as ligas regionais. O Sr. Alaor Azevedo comentou que um dos pilares para a transição do novo modelo 

era a modernização do Sistema CBTMWeb. Destacou os esforços da equipe técnica em realizar tais 

modificações. Para isso, convidou o Sr. Edimilson Pinheiro, Gerente Técnico da CBTM, para apresentar 

uma amostra de avanços que estão sendo feitos no novo sistema, especialmente para torná-lo mais 

responsivo e atender as necessidades de todos que o operarem. Os membros fizeram elogios à proposta 

apresentada. Por fim, o Sr. Alaor Azevedo seguiu para o último item da pauta, em que foi destacada a 

Política de Gestão Orçamentária da CBTM. O Sr. Geraldo Campestrini apresentou a política e mostrou que, 

neste mês de agosto, já terá início os primeiros esboços de orçamento para 2020, deixando livre para 

sugestões nos próximos meses, por parte dos conselheiros, quanto a tais adequações. Não havendo mais 

manifestações, o Sr. Alaor Azevedo deu por encerrada a reunião, às quinze horas e quarenta e cinco 

minutos, agradecendo o registro de presença e participação de todos. 

  

 

 

 

   
Vilmar Schindler 

Vice-Presidente da CBTM 

 Pablo Ribeiro 

Secretário Geral da CBTM 

 

 
Alaor Azevedo 

Presidente da CBTM 

 

 

  



Pauta – Reunião do Conselho de Administração 

 

Data: 14/08/2019, 14h00 
Local: Sede da CBTM (Rua Henrique de Novaes, 190, Rio de Janeiro/RJ) + Skype (priscila_cbtm) 
 

 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) ANÁLISE E APROVAÇÃO DE ACORDO COM O GRUPO ÁGUIA / 4BTS, 
PARA SUPORTE E OFERTA DE PRODUTOS DE PACOTES DE VIAGEM 
PARA COMPETIÇÕES NACIONAIS, FERRAMENTA DE SUPORTE DE CRM 
E ECOMMERCE 

 

2) STATUS DO POLO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DELIBERAÇÕES 

 

3) STATUS DO PROJETO PARA NOVA FORMATAÇÃO DE COMPETIÇÕES 
PARA 2020 

 

4) PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA 2020 – INÍCIO DE DESENHO DE 
CENÁRIOS (ÁREA ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA E ÁREA TÉCNICA) 

 

 

 


