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

realizada no dia vinte e nove de março de dois mil e dezenove, no Lounge do Hotel Bourbon Ibirapuera, localizado na 

Avenida Ibirapuera, 2927, Moema, São Paulo/SP, às dezenove horas. 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, Secretário Geral 

da CBTM, Sr. Pablo Ribeiro e Sr. Geraldo Campestrini, CEO da CBTM. O primeiro assunto abordado foi a questão das 

TRAs, em que o Sr. Geraldo Campestrini apresentou alguns números de um estudo preliminar sobre a dimensão e o 

alcance das atividades da CBTM e de suas filiadas que estão ligadas, sobretudo, a uma prática de lazer. Comentou-

se, nesta esteira, sobre a demanda recorrente de alguns clubes, atletas e ligas regionais para que haja, dentro do 

sistema de competições, um modelo mais flexível, em que seja possível um praticante escolher as competições que 

mais lhe agradam, conforme o seu perfil. O Sr. Vilmar Schindler pontuou o sucesso de Santa Catarina nas parcerias 

implementadas com ligas regionais. E que o sistema catarinense estava fortalecido por conta da força destas ligas. 

Neste sentido, debateu-se a possibilidade de criação de novos perfis de TRAs (anuidade), vinculadas tanto pela opção 

de prática quanto pela dinâmica de benefícios e atratividade do sistema federado. O Sr. Geraldo Campestrini ficou com 

a incumbência de seguir os estudos e apresentar, em uma nova reunião do Comitê Executivo, uma proposta mais 

consistente sobre o modelo, seus riscos e possibilidades de sucesso. O segundo tema da pauta esteve relacionado 

com os CTs Estaduais, em que se avaliou os resultados do projeto implementado em 2016, em parceria com as 

Federações Estaduais, tendo como foco a detecção de talentos e a integração com o Programa Diamantes do Futuro. 

O Sr. Alaor Azevedo relatou as dificuldades em receber relatórios de qualidade sobre o que estava ocorrendo nestes 

CTs e, também, sobre a efetividade de seus resultados. Concluiu-se que seria necessário estudar o modelo, buscando 

uma proposta que congregue as características específicas de formação de atletas e as diretrizes estabelecidas pelo 

Michel Gadal, quando propôs a Rota do Alto Nível. O Sr. Geraldo Campestrini ficou, igualmente, com a incumbência 

de propor um novo modelo para discussão em reunião futura 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 
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Secretário Geral da CBTM 
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Presidente da CBTM 

 

  



ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo 

 

Data: 29/03/2019, 19h00-20h30 
Local: Bourbon Convention Ibirapuera Hotel, São Paulo/SP 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) TRA E MODELO PARA A BUSCA DE NOVOS 
CONFEDERADOS 

 
 
 

2) CT ESTADUAL E A ENTREGA DE RESULTADOS DO 
PROGRAMA 

 
 

 


