
ATA DA 30ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
 
Realizada em 24/1 na Casa Civil contando com a presença de Richard Soares, Gustavo 
Miranda, Gustavo Bramili pela Prefeitura e Salvador Perrella e Djan Madruga pelo CBEM. 
  
Nessa 30ª reunião do nosso grupo de trabalho foram tratados os seguintes assuntos:  
 
Revisão da planilha a ser apresentada ao Ministério do Esporte pela Prefeitura, conforme 
trabalho feito por Luiz Desiderati e Gustavo Miranda onde estamos solicitando $11.6 
milhões ao Governo Federal sendo que $2.9 milhões entrariam na primeira fase com 
expectativa de liberação até Junho de 2018 e os restantes $8.7 viriam na segunda fase 
entre 2019 e 2020.  
 
Na primeira fase está incluído o pagamento da taxa da IMGA no valor de USD $350,000 
que vence em julho de 2018 e que teria que ser assumido pela Prefeitura na expectativa 
de receber eventualmente do Ministério do Esporte, que assumiria alguns custos da 
Prefeitura no anexo A, isso viria dentro do valor total desse convênio que está sendo 
formatado aqui pelo grupo de trabalho.  
 
Miranda e Bramili enfatizaram a importância de já tramitarmos o processo interno na 
Casa Civil para pagamento dessa taxa de licença.  
 
Djan falou da importância disso ser discutido com o subsecretário Alessandro e 
aproveitou para mostrar o plano de comunicação e marketing previsto para os Master 
Games, Miranda disse que isso seria incluído na planilha do Ministério do Esporte. 
 
Bramili falou da importância de irmos a Brasília para apresentar essa planilha aos 
técnicos do Ministério do Esporte a fim de ajustamos o que for necessário dentro dos 
parâmetros do Governo Federal.  
 
Ficou decidida tentativamente uma ida a Brasília, dia 6 de fevereiro terça-feira, de uma 
comissão composta por Bramili, Miranda e Desiderati. 
 
Para alinhar essa viagem e a abertura do processo de pagamento da taxa da IMGA em 
julho, Gustavo Bramili tentará conversar com o subsecretário Alessandro ainda nessa 
semana. 
 
Com esses relatos feitos esperamos contar com todos do grupo na reunião marcada para 
essa quarta-feira às 15 horas na Casa Civil. 
 

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2018. 
 


