
ATA DA 75ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 75ª A REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020. 
Realizada em 29/11 18 no COR  com as presenças de Márcia Marques diretora de operações do 
IPLAN, João Cypriano, Márcio Castro também do IPLAN, Malena Nunes do COR , Djan Madruga, 
Edson Campelo, Salvador Perrela , Luiz Desiderati e Flávia Nadalutti pelo CBEM. 
 
I – Assunto: 
Apresentação da Plataforma de Gerenciamento de Dados utilizada pela IMGA para os Jogos  
 
II – Participantes: 
 
1.       COR 
2.       CBEM 
3.       FUSESPORT - Remoto 
4.       IPLAN 
 
III – Deliberações: 
 
· Daniel da FUSESPORT participou por telefone direto do Colorado nos EUA e apresentou a  empresa 
de origem  Australiana com escritórios em 3 países , relatando sua atuação em centenas de eventos 
pelo mundo através de plataforma online de gerenciamento de  dados . Essa plataforma deverá ser 
utilizada nos nossos Master Games conforme contrato da Prefeitura com a IMGA, portanto Daniel 
apresentou um "demo" da plataforma no telão para todos e respondeu perguntas técnicas dos 
presentes. 
 
 .  Daniel esclareceu que ainda havia algumas questões contratuais que iria conversar com a IMGA 
sobre como atuar com os nossos Jogos Pan-americanos; 
 
· CBEM solicitou à FUSESPORT que verificasse no contrato de quem é a responsabilidade de criar a 
home page; 
 
· IPLAN se colocou a disposição para criar a página; 
 
. CBEM informou que SUBPEV criou a URL: www.pmg2020.rio/; 
 
· FUSESPORT informou que CBEM é responsável em fornecer os dados para abastecer a plataforma, 
seguindo modelo disponibilizado (anexo),fazendo um processo de trás para frente  ou seja inserindo 
primeiro todos os dados relativos ao evento com programação, localização, regulamento etc. 
 
. Com o relatado concluiu-se a reunião ficando a próxima marcada para esta quinta-feira às 17 
horas no COR. 
 
 

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2018. 


