
ATA DA 23ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-
AMERICANOS MASTER 

 
 

Ata da vigésima terceira reunião do grupo de trabalho para os Jogos Pan-
Americanos Master 2020 realizada em 2 fases: uma na Casa Civil da Prefeitura do 
Rio em 6/12/17, e  a outra na Procuradoria Geral do Município em 7/12/2017. A 
primeira com a presença do subsecretário Alessandro Silva e Gustavo Miranda pela 
Prefeitura do Rio, Salvador Perrella, Edson Campello, Djan Madruga e Luiz 
Desiderati pelo CBEM. A segunda com a presença de Gustavo Miranda e Cassius 
Rios pela Prefeitura e Djan Madruga e  Salvador Perrella pelo CBEM. 
 
A pauta da 1a foi relativa aos Jogos Pan-Americanos Master 2020. 
Tratamos de confirmar que todos os itens estavam instruídos no processo que seria 
levado no dia seguinte para a reunião marcada com procurador Antônio Sá na PGM. 
Conversamos com o subsecretário Alessandro sobre a importância da reunião na 
procuradoria no dia seguinte para conseguirmos da PGM uma resposta de minuta 
para ser encaminhada a IMGA com a maior urgência. 
 
No dia seguinte Djan, Salvador e Gustavo foram a PGM no horário marcado (15h) e 
as 15:10 o Procurador Antônio Sá, pessoalmente, nos informou que tinha sido 
chamado para uma reunião com o Prefeito e perguntou se poderíamos remarcar 
para as 17:30 quando imaginava que voltaria, concordamos em aguardar o que 
fizemos até as 18:30, e não havendo regresso do Procurador Antônio, fomos 
recebidos pelo Procurador Cassius Rios que ouviu as nossas ponderações sobre o 
processo, que ele tinha em mãos instruído com todos os detalhes dos Jogos 
Panamericanos Máster. Djan descreveu as últimas alterações na minuta de contrato 
feitas pelo grupo de trabalho para atender as recomendações dos Procuradores  e 
solicitou uma resposta da PGM com a maior urgência por estarmos atrasados mais 
dois meses com a IMGA e ainda não havíamos respondido nem com a nossa 
proposta de minuta . O procurador Cássius se comprometeu a conversar com o 
Procurador Antônio Sá sobre essa urgência. 
 
Com esses relatos feitos esperamos contar com todos do grupo na reunião marcada 
para esta quarta-feira 16 horas na casa civil.  
  
 

Rio de Janeiro, 6 de Dezembro de 2017. 
 
 


