
ATA DA 36ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
 
Realizada em 14/3/18 na casa civil do Rio de Janeiro com as presenças de Gustavo 
Miranda pela prefeitura, Júlio Corrêa da ABIH-RJ, Djan Madruga, Salvador Perrella e 
Edson Campello e Luiz Desiderati pelo CBEM. 
 
Iniciamos falando sobre o andamento do nosso processo e Miranda esclareceu que o 
procurador Cassius prometeu um parecer sobre a tradução juramentada do contrato 
encaminhando para a PGM até sexta feira é que iria acompanhar isso. 
 
Sobre o processo para o pagamento da taxa da IMGA , Miranda disse que o 
Subsecretário  Alessandro ainda não  conversou com secretario Messina  para ver onde 
entraria no orçamento, PT, ND . Djan se comprometeu a fazer contato com Alessandro 
sobre isso. 
 
Tratamos então do Convênio do ME e Djan manifestou sua preocupação com a lentidão 
disso é do risco de perdermos o recurso federal e solicitou Ofício da prefeitura ao ME 
indicando o CBEM como proponente por este estar no contrato como interveniente com a 
responsabilidade da criação do COJO, o responsável pela operacionalização e entrega  
dos Master Games.  
 
Luiz reforçou a importância de pedirmos ao ME para abrir um programa específico para o 
projeto Master. 
 
Luiz apresentou a planilha de custos do ME. 
 
Djan esclareceu que CBEM continua tentando audiência com o Ministro Picciani e ou 
secretário Nacional Rogério Sampaio para tratar da questão da mudança de proponente 
da Prefeitura para o CBEM. 
 
Sobre constituição do COJO, foi esclarecido que Edson não veio por que estava no 
mesmo horário conversando com o advogado sobre o estatuto ideal. 
 
Foi solicitado pelo CBEM ajuda da ABIH-RJ e RCB na divulgação internacional para 
captação de estrangeiros para os Master Games 2020, Júlio pediu que isso fosse 
apresentado por escrito. 
 
Djan relembrou da importância de deixarmos um Legado dos Máster Games e pediu ao 
Miranda que verificasse na estrutura da Prefeitura onde poderíamos atuar com o Esporte 
Master dentro dos programas sociais para discutirmos a viabilidade nas nossas próximas 
reuniões. 
 
Foi esse o relato dessa reunião e aguardamos a presença de todos para a próxima 
reunião que acontecerá nesta 4af. na Casa Civil às 16:00 
 
 
 

Rio de Janeiro, 14 de Março de 2018. 
 


