
ATA DA 39ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
Realizada em 5/4/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças de Gustavo 
Miranda e Gustavo Bramilli pela prefeitura, Júlio Corrêa da ABIH-RJ, Djan Madruga, 
Salvador Perrella, Edson Campello e  Luiz Desiderati pelo CBEM  
 
Os assuntos tratados foram: 
 
Andamento do contrato na CVL e Miranda esclareceu que não havia novidades. 
 
Do processo para pagamento da taxa da IMGA, Bramilli esclareceu que ainda não havia 
PT ou ND para o pagamento dos USD 350,000 da taxa de IMGA em 2018, e isto estava 
dependendo ainda de uma conversa a ser realizada entre o Subsecretário Alessandro e o 
Secretário Messina. 
  
Sobre o COJO Edson esclareceu que continuava conversando com o escritório de 
advocacia Trenghouse, mas não tinha resposta ainda para apresentar ao grupo. 
 
Do Legado dos Máster Games, Djan disse que houve outra conversa sobre esse assunto 
com a guarda municipal com inspetor Pereira,que está cuidando do Clube do Servidor 
Municipal pela a prefeitura, e que ele estava verificando quais os horários que poderia  
abrir atividades esportivas voltadas aos funcionários e colaboradores da Prefeitura. 
 
Sobre a audiência com o secretário do ME Rogério Sampaio, ela aconteceu na segunda-
feira dia 2 de Abril e Djan e Salvador compareceram e disseram que esteve presente 
também o diretor do ME Raimundo Neto e tratou-se dos seguintes assuntos: 
 

 Falamos que a prefeitura não queria executar ações e que ela gostaria de passar o 
convênio para o CBEM, pois era sua responsabilidade no contrato com a IMGA a 
constituição do COJO, este sim Executor. Sobre isso Neto disse que a prefeitura 
deveria executar alguma coisa no mínimo, citou, por exemplo, ações de marketing 
que poderiam ser feitas tranquilamente pela área da Prefeitura que já cuida disso.  

 
 Ele falou ainda que a SNEAR está com orçamento muito pequeno só de $10 

milhões em 2018 e que os $2.9 milhões que estávamos pleiteando para esse ano 
era um valor grande para ele, mas que isso poderia vir através de um 
remanejamento da SNEALIS por exemplo.  

 
 Sugeriu inclusive que tentássemos recursos via emenda parlamentar de bancada 

que esse seria um caminho muito mais rápido para buscar recursos fora do 
orçamento do ME. 

 Falamos da questão de se abrir um programa específico para o Master Games ele 
falou que esse ano não era possível, mas que poderíamos tentar isso na LDO para 
2019 tratando com o novo Ministro que assumir. 

 
 Nós pedimos a ele um técnico como interface, mas o Neto disse que no final das 

contas o técnico acabaria o consultando então era melhor tratar com ele 
diretamente e pediu que o responsável da Prefeitura por esse projeto dos Master 
Games ligasse para ele.  

 
 Falamos que o Gustavo Miranda (ex EOM) estava no grupo ele disse que se 

lembrava de ter participado de alguma reunião na época da Olimpíada com ele. 
Miranda ficou então de fazer contato telefônico com o Neto. O diretor do ME 
recomendou ainda que procurássemos também o Ministério do Turismo para 
ajudar na divulgação internacional. 

 



Nesse assunto Júlio se colocou à disposição para fazer a ponte, pois a ABIH tinha bom 
acesso a esse ministério. 
 
Esse é o resumo do que foi tratado e esperamos contar com todos na próxima reunião a 
se realizar nesta quinta-feira às 17 horas na CVL. 
 
 

Rio de Janeiro, 5 de Abril de 2018. 
 


