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

realizada no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze 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, Sandro Abrão, Líder de Desenvolvimento da CBTM. A 

reunião foi aberta para verificar o andamento de tópicos e pontos sensíveis relacionados com a Assembleia Geral 

Ordinária, especialmente no que se refere a prazos e pautas estabelecidas. Fez-se um plano de ação em relação às 

pautas mais prementes, especialmente da necessária reforma estatutária para cumprir a legislação vigente. Em 

seguida, o Sr. Sandro Abrão apresentou o andamento de projetos relacionados com o Protocolo de Habilidades do 

Tênis de Mesa e os Polos de Desenvolvimento Regional. O Sr. Vilmar Schindler abordou a temática da documentação 

das Federações Estaduais e Clubes, bem como as ações concretas relativas com a regularização das entidades ligadas 

ao sistema federado – que devem impactar na habilitação para a execução de projetos ao longo de 2021. O Sr. Geraldo 

Campestrini apresentou relato dos avanços do projeto Universidade do Tênis de Mesa, com a entrega da ação da 

primeira turma de capacitadores. Definiu-se, ao término da reunião, que a reunião de gerências será retomada a partir 

da primeira semana de abril, com análise sobre as atividades do primeiro trimestre e as projeções de desenvolvimento 

ao longo do ano de 2021. 
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ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo 

 

Data: 23/02/2021, 14h00-16h00 
Local: Aplicativo Zoom (videoconferência) 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) TÓPICOS RELACIONADOS A AGO  

 
 
 

2) INFORMAÇÕES SOBRE OS PROJETOS DE 
DESENVOLVIMENTO 

 

3) DOCUMENTAÇÃO DE FEDERAÇÕES ESTADUAIS E 
CLUBES NO SISTEMA CBTM-WEB 

 

 


