
ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 
 
Ata da 1a reunião de trabalho com a prefeitura após a conquista dos Jogos Pan-Americanos 
Master 2020 realizada dia 9 de junho de 2017, sexta-feira na Prefeitura, rua São Clemente. 
 
Presentes o Bruno Neele da Área Internacional e Lúcio Macedo da Riotur, pelo CBEM Djan 
Madruga e Salvador Perrella.  
Após rápida conversa com o embaixador Antônio Fernando Cruz de Mello que nos cumprimentou e 
saiu logo depois de ver as medalhas dos Jogos Mundiais Master na Nova Zelândia e tirar a foto 
conosco.  
Ficamos cerca de quase 2 horas com o Bruno e com o Lúcio podendo dizer que foi uma reunião 
muito positiva, pois falamos sobre : 
1) o que aconteceu depois da vitória dia 3 de abril quando foi anunciada a sede do Panamericano 
Master no Rio de Janeiro. Mostramos a eles um clipping com as muitas matérias que saíram e o 
Bruno pediu que mandássemos isso para ele de forma eletrônica. 
2) falamos da divulgação que foi feita lá na Nova Zelândia dos nossos Jogos Pan-Americanos, 
falamos da reunião que Djan teve com o board da IMGA em Auckland apresentando o nosso 
planejamento para os jogos em 2020. 
3) também falamos dos próximos eventos regionais Master internacional que vão acontecer na 
Malásia em 2018 os Jogos Asiáticos, os Jogos Europeus em 2019 em Torino, mostramos o folheto 
que foi divulgado do Rio 2020, falamos dos Jogos Mundiais Master em 2021 no Japão. 
4) discutimos bastante, no bom sentido, sobre a necessidade da montagem do Comitê 
Organizador Local dos jogos pan-americanos de 2020 (COJO), suas implicâncias e 
responsabilidades .  
5) falamos da reunião que já tivemos com a Subsecretária de Esportes do Rio Patricia Amorim. 
6) falamos das reuniões que já tivemos com os três entes de governo, que o Bruno não tinha 
noção, inclusive citamos que lá esteve presente pela Prefeitura o Alessandro Silva Subsecretário 
da Casa Civil. 
7) Bruno ficou surpreso também ao ver o caderno de encargos e pediu que mandássemos para 
ele eletronicamente . 
8) Bruno pediu também o orçamento detalhado do evento. Explicamos que para isso ser feito era 
necessário termos o apoio dos técnicos da extinta empresa municipal Olímpica (EOM) Roberto 
Ainbinder e Gustavo Miranda, explicando onde eles estavam lotados atualmente, Bruno anotou e 
reforçamos nossa esperança que eles sejam requisitados. 
9) apresentamos a minuta do contrato original em inglês com a nossa tradução ao português e 
explicamos a questão do cronograma de desembolso ratificando o teto de US$3 milhões para a da 
prefeitura no apêndice A. 
10) eles insistiram na participação dos outros níveis de governo dividindo as responsabilidades, 
daí falamos da reunião que tivemos no Mar Palace em março na véspera da visita técnica quando 
foi apresentada essa divisão em uma planilha com o cronograma de desembolso e matrizes de 
responsabilidade. Nesse momento o Lúcio Macedo fez sua intervenção ratificando que não dava 
para avançar enquanto não fossem definidas as Matrizes de responsabilidade. Reafirmamos que 
isso já tinha sido apresentado na forma de um rascunho nosso em PowerPoint apresentado 
naquela reunião com a presença dos 3 governos. Informamos também que o Subsecretário 



Alessandro Silva da Casa Civil recebeu o caderno de encargos e que ele foi o representante do 
Município na reunião do Hotel Mar Palace sobre as Matrizes de responsabilidade. 
Bruno pediu também que mandássemos para ele esse material. 
11) Bruno pediu ofícios do CBEM ao governo estadual e Federal e para eles na prefeitura 
encaminhando o contrato. 
12) Lúcio por fim recomendou que procurássemos a Fecomércio para nos ajudar com patrocínio e 
na montagem do COJO e se prontificou a fazer esse contato para nós. Falou do projeto da 
prefeitura chamado "Meu bairro Encanta" e pedimos a inclusão do esporte Master nele. 
13) finalizamos pedindo também a inclusão do esporte master dentro de uma política de "esporte 
para todos adultos" conforme determinado pela IMGA e mostramos o artigo que saiu no Globo 
colocando o Rio de Janeiro em último lugar na prática de atividade física entre todos os estados 
da Nação incluindo os adultos com até 86% de absenteísmo. 
Nova reunião deverá ser marcada nessa quarta-feira com mais gente convocada pela prefeitura. 
  
  

Rio de Janeiro, 9 de Junho de 2017. 
  
 


