
ATA DA 21ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-
AMERICANOS MASTER 

 
 

Ata da vigésima primeira reunião do grupo de trabalho para os Jogos Pan-
Americanos Master 2020 realizada na Casa Civil da Prefeitura do Rio em 22/11/17, 
com a presença de Gustavo Bramili, Gustavo Miranda, dos Procuradores Cassius 
Rios e Rodrigo Gismondi pela Prefeitura do Rio, Salvador Perrella, Edson Campello, 
Djan Madruga e Luiz Desiderati pelo CBEM. 
 
A pauta foi relativa aos Jogos Pan-Americanos Master 2020. 
1- informamos ao Dr. Gismondi ,que chegava nesta reunião do grupo de trabalho 
pela primeira vez, da ameaça da IMGA de retirar os Jogos do Rio de Janeiro e levar 
para outra cidade por não termos assinado o contrato e nem pago a 1ª parcela da 
licença em setembro. Foi feito por Djan Madruga um relato do histórico de todas as 
reuniões anteriores e no ponto que chegamos com o contrato faltando apenas 3 
itens para a minuta ser finalizada. Dr. Cassius disse, que já havia manifestado por 
escrito, da necessidade de serem instruídos no processo todos os e-mails trocados 
mais a nossa proposta de minuta e outros documentos, Djan explicou que isso seria 
feito assim que acordássemos numa minuta de forma a ganharmos tempo, pois 
foram vários Procuradores que se manifestaram com pareceres diferentes e se isso 
tivesse sido tramitado com a lentidão da administração pública essa minuta não 
sairia esse ano. 
2- apresentamos os itens pendentes no datashow como seguro, valores em dólar 
ou real e constituição do COJO, tentando chegar a um ajuste da minuta de contrato 
para ser enviada a IMGA. Dr Gismondi reforçou o pedido de que isso fosse instruído 
no processo. Djan solicitou que ele antes lesse essa minuta refeita na hora e fizesse 
suas alterações e não desse outro parecer, pois isso atrasaria mais ainda o 
processo. Dr. Gismondi não se comprometeu a fazer isso, mas disse que estudaria 
a possibilidade dependendo do trabalho na Procuradoria. Dr. Cassius disse que 
haveria uma resposta até o início da próxima semana. 
Gustavo Miranda e Bramili deram também suas contribuições à minuta e se 
comprometeram a enviar suas sugestões por email. 
No final da reunião os integrantes do CBEM fizeram os ajustes tratados e enviaram 
a última minuta por e-mail para todos os presentes. 
Com isso encerramos agradecendo a todos e esperando sua presença na reunião 
marcada para esta quarta às 16h. 
  
 

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2017. 
 
 


