
ATA DA 35ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
 
Realizada em 7/3/18 na casa civil do Rio de Janeiro com as presenças de Gustavo Bramili 
e Gustavo Miranda pela Prefeitura, Júlio Corrêa da ABIH-RJ, Djan Madruga, Edson 
Campello, Salvador Perrella e Luiz Desiderati pelo CBEM. 
 
Iniciamos discutindo sobre como seria o receptivo e hospedagem dos Jogos Pan-
americanos 2020 e foi reafirmado que isso ficaria aos cuidados da ABIH-RJ e RCV 
levando em conta a experiência da olimpíada.  
 
Djan falou sobre a necessidade de iniciarmos a divulgação já esse ano nos eventos 
internacionais master de forma a termos um número significativo de estrangeiros vindo 
ao Rio em 2020.  
 
Sobre organização dos jogos Miranda citou o exemplo de "venuization" ou uma estrutura 
hierárquica funcional para ser aplicada no planejamento e execução dos Jogos de forma 
regressiva até 2 anos antes, o que no nosso caso se dará em setembro desse ano. 
 
Júlio trouxe mais duas cópias da tradução juramentada do contrato da IMGA enviadas 
pelo RCB que patrocinou a tradução. 
 
Uma via ficou com o CBEM e outra para a Prefeitura aos cuidados do Miranda para 
tramitar internamente na CVL e providenciar as três cópias que seriam assinadas pelo 
prefeito. 
 
Falamos da abertura do processo para recebimento da taxa da IMGA e Bramili disse que 
Subsecretário Alessandro conversaria com secretario Messina no dia seguinte para ver 
onde isso entraria no orçamento, PT, ND etc... 
 
Bramilli apresentou planilha de custos que ele e Miranda fizeram para estabelecer uma 
previsão de desembolso do recurso da prefeitura para o COJO via convênio com o CBEM. 
 
Sobre a viagem a Brasília para visitar o Ministério do Esporte decidimos que continuava 
adiada, aguardando a agenda que o CBEM está tentando com o ministro Picciani e  ou 
secretário Nacional Rogério Sampaio.  
 
Luiz reafirmou a necessidade de pleitearmos que o ME abrisse uma rubrica específica 
para o master de forma a tramitar com menos burocracia o nosso convênio, Luiz disse 
ainda que continua trabalhando nas planilhas do ME. 
 
Da constituição do COJO, Edson esclareceu que está sendo elaborado, com ajuda de 
advogados, o estatuto usando  referências afins inclusive o da Rio2016. 
 
Foi esse o relato dessa reunião e com isso aguardamos a presença de todos na 36ª 
reunião que acontecerá nesta quarta-feira na Casa Civil às 16 horas. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 7 de Março de 2018. 
 


