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

realizada no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, pelo aplicativo de videoconferência 

Microsoft Teams®. 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; Diretor da CBTM, Sr. Geraldo Campestrini; Gerente Administrativa-Financeira, Sra. 

Danielle Schroeder; Gerente de Desenvolvimento, Sr. João Gabriel Leite; e Gerente Técnico, Sr. Renato D’Ávila. A 

reunião foi aberta com a apresentação oficial do novo Gerente Técnico da CBTM, Sr. Renato D’Ávila e em seguida as 

atividades da área técnica, com atualização sobre eventos, confirmações de calendário e ações relacionadas com o 

CBTM-Web visando melhorias; da área de seleções olímpicas quanto às tratativas visando a formalização de convênio 

com a Prefeitura de São Caetano do Sul para oficializar o espaço do tênis de mesa como Centro Olímpico e o training 

camp da Seleção Principal integrado com projeto da base e diamantes do futuro; as seleções paralímpicas quanto à 

redefinição de contrato dos atletas, a preparação para eventos importantes da Seleção Principal e os resultados em 

competição na Espanha. Apresentou-se, ainda, proposta de ajuste na tabela de bolsas-auxílio para atletas de base da 

seleção paralímpica dentro do Regimento Interno, o que foi aprovado por unanimidade pelos membros do Comitê 

Executivo, solicitando-se a alteração, bem como de inclusão de item da Tabela de Diárias, referente a Política 

Remuneratória de Profissionais do Esporte e Apoio de não colaboradores da CBTM, para contemplar a possibilidade 

de contratação de prestadores de serviços, pessoas físicas, para a representação da entidade em eventos nacionais 

e/ou internacionais; e as atividades de fomento, com o registro de intercâmbio do técnico Jorge Fanck Jr. na França, o 

curso de arbitragem e iniciação ao tênis de mesa pela Universidade do Tênis de Mesa e a publicação do livro do 

segundo curso de técnicos da Universidade do Tênis de Mesa, voltado para a formação de atletas. Em seguida, houve 

abordagem de João Gabriel Leite a respeito da área de desenvolvimento, que fez uma demonstração das atividades 

de seu departamento, com destaque para o trabalho de engajamento e massificação da modalidade alinhada à 

estratégia da organização, os resultados de valorização e promoção de ídolos olímpicos e paralímpicos e os serviços 

de suporte para a área técnica, como eventos e programa diamantes do futuro. Depois, Danielle Schroeder mostrou 

os principais números e projetos relacionados com o planejamento financeiro da CBTM e, também, os pontos de 

atenção para o ano de 2022 em relação a ajustes necessários e definições de calendário nacional e internacional de 

eventos. Por fim, Geraldo Campestrini destacou os resultados de metas estratégicas, bem como as atividades ligadas 

a aspectos de governança da entidade. O Sr. Alaor Azevedo agradeceu a participação de todos e deu por encerrada 

a reunião. 
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ANEXO I: Pauta – Reunião do Comitê Executivo 

 

Data: 25/03/2022, 14h00-15h00 
Local: Aplicativo Microsoft Teams (videoconferência) 
 

ASSUNTOS DELIBERAÇÕES 

1) APRESENTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA 
 
 
 

2) APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO  

3) APRESENTAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA-
FINANCEIRA 

 

4) APRESENTAÇÃO DE ASPECTOS ESTRATÉGICOS E 
MAPEAMENTO DE RISCOS 

 

 


