
ATA DA 40ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
Realizada em 12/4/18 na Casa Civil do Rio de Janeiro com as presenças pela Prefeitura de 
Gustavo Miranda e no final da Subsecretaria Executiva Grasiely da Silva Melo Pinheiro, pelo 
CBEM Djan Madruga, Salvador Perrella, Edson  Campello e  Luiz Desiderati. 
 
Os assuntos tratados foram: 
 
Andamento do contrato na CVL e Miranda esclareceu que não havia noticias diferentes da 
semana passada, ou seja, o processo estava parado. 
 
Do processo para pagamento da taxa da IMGA, Miranda esclareceu que ainda não havia PT 
ou ND para o pagamento dos USD 350,000 da taxa de IMGA em 2018, e isto continuava 
dependendo  de uma conversa com o secretário Messina. 
   
Sobre o COJO Edson disse que continuava tratando com o escritório de advocacia 
Trenghouse, mas não tinha nada ainda para apresentar ao grupo. 
 
Do Legado dos Máster Games, Djan disse que conversou com o inspetor Marco Pereira, que 
está dirigindo o Clube do Servidor Municipal sobre abrir atividades esportivas voltadas aos 
funcionários e colaboradores da prefeitura a fim de prepará-los para os Master Games. Ele 
teria disponíveis os seguintes horários para o treinamento: 
 
Segunda-feira 
07:00 às 07:50 
08:00 às 08:50 
09:00 às 09:50 
 
Terça e quinta-feira 
11:00 às 11:50 
14:00 às 14:50 
15:00 às 15:50 
 
Miranda esclareceu que tentou contato com o Subsecretário de Esporte, mas não teve 
sucesso e tentará para a próxima reunião. 
 
Sobre o Ministério do Esporte Djan esclareceu que esteve na quarta-feira dia 11/4 em 
Brasília, na posse do novo Ministro do Esporte, Leandro Cruz. Ele é bastante favorável aos 
Master Games, pois quando era secretário da SNEALIS deu grande apoio a nossa 
candidatura dentro do ministério.  
 
Djan falou também na ocasião com o Deputado Federal fluminense Alexandre Valle sobre a 
necessidade de uma emenda parlamentar dirigida aos Master Games no Ministério do 
Esporte e que foi bastante receptiva a posição do parlamentar, que é o presidente da 
Comissão de Esportes da Câmara. O deputado se colocou à disposição para vir conversar 
conosco e conhecer melhor nosso projeto. 
 
No final da reunião veio estar conosco a Subsecretária Grasiely Pinheiro e Djan aproveitou 
para fazer um histórico para ela de todo o trâmite dos Master Games desde a candidatura 
até a vitória e o momento atual quando é passado um ano após o fato. Ela disse que o 
processo está com ela para estudo e que teria uma conversa com o Secretário Messina sobre 
esse assunto. 
 
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, 12 de Abril de 2018. 


