
ATA DA 43ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
Realizada em 3/5/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças pela Prefeitura de 
Gustavo Miranda e Gustavo Bramili, pela ABIH-RJ de Júlio Correa, pelo CBEM de Djan 
Madruga, Salvador Perrella, Edson Campello e Luiz Desiderati e do Inspetor Marco Pereira da 
Guarda Municipal RJ. 
 
Os assuntos tratados foram: 
 
Andamento do contrato e do processo na CVL e Bramili esclareceu que não houve a reunião 
ainda com o Messina e reafirmou sua preocupação do nosso processo estar parado em função 
do compromisso financeiro previsto para julho do pagamento da taxa a IMGA. 
 
Do Legado dos Máster Games, Djan disse que convidou o inspetor Pereira, responsável pela 
área de esportes da Guarda Municipal do Rio e gestor do clube do Servidor Municipal, sediado 
ali embaixo muito próximo do centro administrativo, para falar sobre atividade esportiva 
dirigida aos funcionários e colaboradores da prefeitura. Pereira falou da existência de um 
circuito de 800 m ao redor da praça e das atividades disponíveis dentro do clube e falou do 
projeto "Eu corro com a Guarda" quando eles colocam tendas com profissionais prescrevendo 
treinamento e que a ideia era usar o Master Games para oferecer atividades de natação e 
corrida acessíveis aos colaboradores e funcionários da Prefeitura no Clube do Servidor 
Municipal.  
 
Miranda disse que seria possível através da SMA, a Subsecretaria de Serviços compartilhados e 
que isso poderia ser tratado com a Márcia Matos, Bramili disse que tentaria fazer contato com 
ela e informaria posteriormente o resultado. 
 
Em seguida tratou-se do projeto no Ministério do Esporte onde estamos buscando 2.9 milhões 
e complementando a apresentação do Rafael Wanderlei feita na semana passada Luiz trouxe a 
sua parte totalizando R$1.87 milhões. 
 
Djan relembrou da possibilidade de buscar esse recurso via emenda parlamentar, com o 
deputado federal fluminense Alexandre Valle, dirigida aos Master Games no Ministério do 
Esporte, ele que é o presidente da Comissão de Esportes da Câmara. Djan perguntou qual o 
caminho dentro da prefeitura para que a emenda tramitasse e Miranda disse que seria na 
SUBEL. Foi solicitado, então, esse contato e Miranda disse que ia tentar trazer o Subsecretário 
José Freue na próxima reunião. 
 
Esse é o resumo do que foi tratado e esperamos contar com todos na próxima reunião a se 
realizar nesta quinta-feira às 16 horas na CVL. 
 
 

Rio de Janeiro, 3 de Maio de 2018. 


