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

realizada no dia dois de julho de dois mil e vinte, 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. Apresentou-se inicialmente 

o sistema de gestão de projetos implementado em 29 de junho, após diálogo entre as gerências e diretoria para a 

padronização de fluxos e processos para a efetivação e a aprovação de projetos. Todos os projetos deverão passar 

por este novo fluxo, em que as áreas (gerências e lideranças) terão acesso. Ficou estabelecido que nenhum projeto 

poderá ser aprovado sem o devido trâmite por este processo. No formato, tem-se a visão do fluxo de processos e 

atende-se à necessidade de ampliar o alcance do planejamento estratégico para as atividades cotidianas da 

organização. Em seguida, apresentou-se os indicadores de performance estabelecido, destacando-se a limitação dos 

dados em razão da pandemia. Depois, expôs-se a necessidade de termos um normativo específico para a contratação 

de profissionais para programas de capacitação relacionados à Universidade do Tênis de Mesa. Este normativo foi 

apresentado aos membros do comitê, que teceram comentários e sugestões, até a aprovação da minuta, que deve ser 

encaminhada para validação dos organismos de controle. O Sr. João Leite fez uma apresentação de atualização das 

ações da área de desenvolvimento, mostrando os principais resultados relacionados com projetos como o Coletivo 

Ping-Pong, com a sua proposta de fomento da modalidade, bem como do trabalho que deverá ser iniciado de 

estruturação de escolas do tênis de mesa. A seguir, o Sr. Edimilson Pinheiro atualizou os membros do comitê quanto 

ao status de treinamento e trabalho que está sendo feito em prol dos atletas olímpicos e paralímpicos no período da 

pandemia, informando dos avanços relacionados com o retorno de atividades no Centro Paralímpico Brasileiro em São 

Paulo/SP, com os atletas medalhistas em Jogos Paralímpicos em uma primeira fase de retomada, conforme diretrizes 

do Governo Estadual e do próprio CPB. Finalizou sua apresentação com informações acerca dos eventos e dos 

documentos relacionados a possíveis retorno de atividades do tênis de mesa no segundo semestre do ano. Por fim, a 

Sra. Danielle Schroeder fez uma atualização das informações financeiras da entidade, com o planejamento sendo 

aplicado e as medidas de contenção de despesas administrativas por conta da pandemia. Demonstrou os impactos de 

valores de renegociação de contratos com fornecedores, a partir de ação implementada pela área no mês de junho. E 

destacou as possibilidades de alocação de recursos em prol da atividade-fim, que estava sendo alinhada com a área 

técnica da entidade. 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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Presidente da CBTM 

  



ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo 

 

Data: 02/07/2020, 14h00-15h00 
Local: Aplicativo Zoom (videoconferência) 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) APRESENTAÇÃO DO NORMATIVO DE PROJETOS 

 
 
 

2) ATUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ESTRATÉGICOS E 
INDICADORES DE PERFORMANCE 

 

3) APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE NORMATIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A 
UNIVERSIDADE DO TÊNIS DE MESA 

 

4) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO  

5) APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 
 
 

6) APRESENTAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA-
FINANCEIRA 

 

 

 


