
ATA DA 33ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
 
Realizada em 21/2/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças de Gustavo 
Bramili e Gustavo Miranda pela Prefeitura e Edson Campello, Salvador Perrela e Djan 
Madruga pelo CBEM. 
 
Tratamos da seguinte pauta: 
 
Contrato entre a prefeitura e a IMGA, que está em processo de tradução juramentada 
graças ao apoio do Rio Convention Bureau, com previsão de entrega na próxima reunião. 
 
Posteriormente foi solicitada por Bramili  a Djan a correção no texto do contrato do valor 
a ser pago pela prefeitura dos $9.253.000 equivalentes a USD$ 2,800,000 ao invés dos 
USD$ 3 milhões, o que foi feito. 
 
Abertura de processo para recebimento da taxa da IMGA, assunto que está sendo 
conduzido por Bramili junto ao Subsecretário Alessandro Silva.  
 
Posteriormente foi tratado entre Djan e Bramili que o futuro convênio entre a prefeitura e 
COJO mencionaria desembolso condicionado a apresentação prévia das memórias de 
cálculo com base nos valores orçados e os pagamentos seriam efetuados até as 
seguintes datas: 
 
a) 31/12 /2018  
b) 30/06 /2019 
c) 31/12 /2019  
d) 31/03 /2019  
 
Sobre a viagem a Brasília para visitar o Ministério do Esporte que foi adiada novamente a 
fim de melhorarmos nossa estratégia. Assunto que está sendo conduzido na CVL por 
Miranda. 
 
Situação das planilhas para o Ministério do Esporte que estão sendo cuidadas por 
Miranda e Desiderati. 
  
Falamos da dúvida se o proponente no Ministério do Esporte seria a prefeitura ou o COJO 
e ficamos de estudar a legislação a respeito disso. 
 
Da constituição do COJO foi dito que isso está sendo tratado pelo CBEM aos cuidados do 
Edson. 
 
Falamos também da situação funcional de Bramili e Miranda estão oficialmente 
designados pela Casa Civil para cuidarem dos Master Games no conselho administrativo 
do COJO, e na operação não de forma integral, mas na função de "encaminhadores", 
para ajudar no trâmite institucional, nos desenhos técnicos e fiscalização do processo dos 
Master Games internamente na CVL e nas interfaces com demais órgãos da prefeitura. 
 
Foi esse o relato dessa reunião, e com isso aguardamos a presença de todos para a 34a 
reunião que acontecerá nesta quarta-feira na Casa Civil às 16h30. 
 
 

Rio de Janeiro, 21 de Fevereiro de 2018. 
 


