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ATA DA 60ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER.  
Realizada em 16/8/18 na CASA CIVIL DA PREFEITURA DO RIO com a presença de Gustavo Miranda 
da CVL, Leandro Monteiro da Subsecretaria de Eventos, Flávia Santos e Carol Matos da comunicação 
da SUBSC, Salvador Perrella e Djan Madruga do CBEM. No final compareceu o Subsecretário de 
eventos Rodrigo Castro. 
 
Djan relatou como foi a reunião na véspera na Secretaria de Fazenda com o objetivo de buscar uma 
solução via renúncia fiscal ou isenção da taxa de publicidade para cobrir a taxa da Prefeitura de 
realização dos Master Games. Disse que o processo continua parado dependendo da assinatura do 
Prefeito, mas esclareceu que as atividades master no Clube do Servidor deveriam continuar 
independentes dos Jogos Pan-americanos porque o CBEM estará organizando em dezembro os Jogos 
Brasileiros Master. Portanto todas as ações previstas para o Clube do Servidor podem ser focadas no 
esporte master em preparação para os Jogos Brasileiros e em sua opinião poderiam continuar. Djan 
disse que os Jogos Brasileiros Master já contam inclusive com um patrocinador alinhado. 
  
Flávia disse que ainda não sabia como seria a comunicação, pois deveriam aguardar a área de 
comunicação da prefeitura. 
Djan opinou que a comunicação poderia ser feita internamente para os servidores do CASS e 
perguntou sobre a resolução conjunta.  Carol disse que isso ainda não estava assinado. Flávia disse 
que essa ação deveria ser conduzida pela Previ-Rio e Guarda Municipal. 
 
Leandro observou que não tinha recebido informação adicional sobre os Master Games, além do 
caderno de encargos e os vídeos enviados pelo Luiz, e que precisava de dados mais relevantes dos 
Jogos para montar um plano de marketing e captação para potenciais patrocinadores.  
Djan buscou então no seu pen drive quatro apresentações dos Master Games e as passou para o 
Leandro na hora, este gostou e disse que montaria uma apresentação comercial compilando o que 
tivesse mais importante dentro desses quatros "power points". 
 
Djan lembrou sobre a questão da Corrida do Servidor Municipal ser unificada com a Corrida da 
Guarda Municipal prevista para outubro, usando como base o orçamento que havia sido apresentado 
pelo Tony da ordem de R$ 5.325,00 mais 18%, e expressou  opinião de que esse valor não seria 
suficiente para realizar a corrida, mas era o início de um planejamento orçamentário. Djan 
complementou que deveríamos trabalhar em conjunto para termos uma planilha de custos dessa 
corrida para apresentar ao Santander, como havia sido discutido  em reunião anterior. 
 
Nesse momento Carol e Flávia tiveram que se ausentar e logo em seguida o Gustavo também. Após 
isso veio a sala o Subsecretário Rodrigo Castro e relatou seu empenho em trazer patrocinadores 
para os Master Games, conforme desejo do Prefeito, e que estava tentando agendar uma conversa 
do CBEM com o Secretário Messina para tratar desse assunto e que isso poderia  acontecer na 
próxima semana. 
 
Djan relatou a ele da entrega do ofício ao secretário Ailton pedindo o enquadramento dentro da lei 
25.007 para ajudar na negociação com potenciais patrocinadores e Subsecretário Leandro disse que 
ia tentar buscar esse ofício no gabinete para ver como estava o seu trâmite. 
Com isso relatado terminou a reunião deste dia 16/8/18 e para dar continuidade ao planejamento 
dos Jogos todos são esperados na próxima reunião que se realizará nesta quinta-feira às 16 horas 
na CVL. 
 

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2018. 


