
ATA DA 66ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 66a REUNIÃO Do GRUPO DE TRABALHO DOS PANAMERICAN MASTER GAMES. Realizada na 
Casa Civil da prefeitura do Rio em 26/9/18 com a presença da Subsecretária do Legado Olímpico 
Patrícia Amorim, Roberta Pinto, chefe de gabinete da SUBLO, Leandro Monteiro da Subsecretaria de 
Eventos, David Lessa da SUBLO, Gustavo Miranda da CVL, Rogério Pimenta da SUBLO, Mônica 
Ferreira da SUBOR, Cassius Rios da procuradoria geral CVL, Djan Madruga, Edson Campelo, 
Salvador Perrella e Luiz Desiderati do CBEM. 
A grande notícia dessa reunião foi trazida pelo Gustavo Miranda dizendo que o Secretário Messina 
autorizou o pagamento da primeira parcela da licença dos Master Games 2020 e que isso viria por 
intermédio da SUBLO, o que foi confirmado pela subsecretária Patricia Amorim. Tal fato deixou todos 
os presentes muito felizes e motivados, sendo iniciado o processo administrativo para a publicação 
da respectiva NAD no diário oficial do município nessa sexta-feira que seria o último dia útil do prazo 
final dado pela IMGA para não perdermos os Jogos. 
Djan Madruga ficou responsável por encaminhar via e-mail uma carta da IMGA com o "invoice" para 
instruir o processo administrativo a ser conduzido pelo Rogério Pimenta e Mônica Ferreira. 
Dr. Cassius questionou se não precisaria primeiro da assinatura do contrato para então haver o 
empenho e Mônica esclareceu que seria o contrário, que o Prefeito só poderia assinar o contrato 
caso houvesse disponibilidade de recurso no tesouro. Subsecretária Patrícia esclareceu que recursos 
ela tinha, mas que ele estavam bloqueados e precisaria do desbloqueio disso para fazer o pedido de 
crédito.  
Dr. Cassius questionou então se o contrato que seria assinado pelo Prefeito era aquele aprovado no 
processo com parecer da PGM sem modificações. 
Djan esclareceu que não havia modificações exceto pelo item 30 onde houve nova redação em 
função da redução do pagamento da taxa de licença desse ano de 2018 para USD$100,000 e que o 
restante devido seria pago em duas parcelas em 1/7/2019 de USD$ 325,000 e 1/7/2020 de USD$ 
325,000. 
Com o que foi acima relatado terminou a reunião. Ficamos na expectativa de contar com todos na 
próxima reunião a ser realizada nesta quinta-feira às 16 horas na CVL. 
 

Rio de Janeiro, 26 de Setembro de 2018. 


