
ATA DA 53ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 

ATA DA 53a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PANAMERICANOS MASTER. 
Realizada em 12/7/18 na Casa Civil da Prefeitura do Rio com a presença de Gustavo Miranda 
da CVL, Edson Campello, Salvador Perrella , Luiz Desiderati e Djan Madruga do CBEM. 
 
Atualizamos a situação dos Jogos Pan-americanos Master em 2020 conforme reunião realizada 
dia 10 de julho no palácio da Cidade entre Djan Madruga, Diego Blanc e Margareth Cabral. 
Djan disse que relatou para a Margareth o status do processo que saiu da CVL e foi para o 
gabinete do Prefeito e pediu celeridade na assinatura do contrato. Relatou sua preocupação 
com o prazo dado pela IMGA até final de setembro para a assinatura e pagamento da taxa 
inicial, conforme carta escrita pelo Senhor Jens Holm da IMGA ao Prefeito, documento que ele 
deu a Margareth na oportunidade para ser encaminhada ao Prefeito. Relatou que explicou para 
Margareth e Diego ter conseguido a redução da taxa desse ano de USD $ 350,000 para 
USD$100,000 e que esperava uma resposta da conversa que teve com o prefeito Crivella 
durante o Velocity quando ele havia mencionado a possibilidade de renúncia fiscal para 
resolver o problema dos pagamentos da prefeitura para os Master Games. Explicou que 
Margareth solicitou ao Diego que agendasse uma reunião na secretaria de fazenda, coisa que 
ele fez ali na hora por telefone marcando para sexta-feira 11 horas com o Sr. Manuel Freixo. 
Diego disse que nos acompanharia e que inclusive convidaria a Subsecretária Patrícia Amorim 
para participar da reunião daí fechamos na expectativa do que aconteceria na Secretaria 
Municipal de Fazenda. 
Esse foi o relato do tratado nessa 53ª reunião, a próxima acontecerá nesta quinta-feira às 16 
horas na sala 2 da CVL quando esperamos contar com a presença de todos. 
 

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 2018. 


