
ATA DA 41ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
Realizada em 19/4/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças pela Prefeitura de 
Gustavo Miranda e Gustavo Bramili, pelo CBEM de Djan Madruga, Salvador Perrella e Luiz 
Desiderati. 
 
Os assuntos tratados foram: 
 
Andamento do contrato e do processo na CVL e Miranda esclareceu que não havia andado e 
isto continuava dependendo de uma conversa com o secretário Messina.   
 
Bramili sugeriu uma conversa sobre isso do CBEM com o Messina ou com o Alessandro para 
levar o processo ao secretário. 
 
Do Legado dos Máster Games, Djan disse que o Clube do Servidor Municipal poderia abrir 72 
vagas para atividades esportivas voltadas aos funcionários e colaboradores da prefeitura a 
fim de prepará-los para os Master Games e pediu o contato na CVL. 
 
Miranda esclareceu que tentou contato com o Subsecretário de Esporte, mas ainda não teve 
sucesso. 
 
Sobre o Ministério do Esporte Djan lembrou que temos a possibilidade para explorar com o 
deputado federal fluminense Alexandre Valle sobre emenda parlamentar dirigida aos Master 
Games no ME, ele que é o Presidente da Comissão de Esportes da Câmara. 
 
No final da reunião Djan, Luiz e Salvador foram conversar com a Subsecretária Grasiely e 
ela informou que estava se transferindo para a Secretaria de Ação Social, mas que tentaria 
ver o que fazer com o processo junto ao secretário Messina a fim de dar andamento sobre 
esse assunto.  
 
Djan disse a Grazy sobre o interesse do CBEM em levar ações preparatórias dos Master 
Games para a Secretaria de Ação Social  utilizando as academias de terceira idade nas 
praças do Rio de Janeiro como pontos de captação de masters da terceira idade em 
atividades como por exemplo dança esportiva, caminhada e outras. Houve interesse nessa 
vertente e Grasy anotou observações para avaliação futura. 
 
Esse é o resumo do que foi tratado e esperamos contar com todos na próxima reunião a se 
realizar nesta quinta-feira às 16 horas na CVL. 
 

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2018. 


