
ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 
 
Ata da quarta Reunião realizada na Subsecretaria da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro em 
26 de julho de 2017. 
Presentes pela Prefeitura Cris Lobo, Bernardo Monteiro, Richard Santos e Diego Blanc, pela ABIH-
RJ Júlio Correia e pelo CBEM Salvador Perrella, Edson Campello, Luiz Desiderati e Djan Madruga. 
A pauta foi Jogos Pan-americanos Master de 2020. 
Foi feita uma atualização da última reunião quando o CBEM protocolou os documentos solicitados: 
1) a Carta da IMGA nomeando o Rio de Janeiro sede dos Jogos em 2020. 
2) a ata da Assembleia da IMGA elegendo o Rio de Janeiro. 
3) a minuta de contrato com sugestões de alteração. 
4) a carta do CBEM solicitando que o Prefeito encaminhe pedido ao Ministério do Esporte para 
pagamento da primeira taxa da licença internacional dos jogos que vence em setembro. 
Cris Lobo disse que falou com Procurador Cassius mais cedo sobre a carta e a minuta e que ele 
iria priorizar a minuta para entregar na próxima semana. Ela pediu também que nós déssemos 
prioridade ao orçamento para a próxima reunião do dia 2/8 quarta-feira, o CBEM se comprometeu 
a fazer isso. Cris Lobo se comprometeu que até dia 4/8 sexta-feira seria então enviado Ofício ao 
Ministério do Esporte e no dia 9/8 na outra quarta a minuta com as sugestões da prefeitura seria 
apresentada e que ela ficaria responsável por cobrar isso internamente.  
Em seguida foi apresentada por Djan uma projeção com os próximos eventos Master pelo mundo 
na Malásia em 2018 os Jogos Asiáticos e em Torino em 2019 os Jogos Europeus, e solicitou apoio 
da Riotur para promoção nesses dois eventos de forma que pudéssemos ter mais do que os dez 
mil inscritos por nós previstos e gerássemos mais do que 150 milhões de reais que estão 
previstos para a cidade do Rio em 2020 já que somos o terceiro evento internacional Master em 
linha. Cris Lobo sugeriu que houvesse um maior envolvimento do Rio Convention Bureau nisso e 
Júlio Correia esclareceu que não estava ali pelo RCB, mas pela ABIH-RJ e que houve uma 
mudança na presidência do RCB e se comprometeu a procurá-los para que pudessem participar 
também. Júlio aproveitou para apresentar sugestão de mudança na redação do item 21 da minuta 
de contrato e após ampla discussão foi decidido a acatar essa sugestão de inclusão na minuta, o 
que foi feito e posteriormente enviado ao Procurador Cassius por e-mail. 
Djan observou que está prevista a vinda ao Rio para encontro com prefeito Crivella do CEO da 
IMGA Sr. Jens Holm entre 6 e 11 de setembro após a Assembleia que elegerá a sede das 
Olimpíadas de 2024 em Lima, ele virá conversar com o prefeito Marcelo Crivella sobre o contrato 
e receber a primeira parcela . Foi observado por Cris Lobo a importância de antes disso termos a 
definição da minuta e Diego Blanc perguntou se não seria melhor que o senhor Holm viesse após 
o evento de Lima para termos mais tempo de trabalhar por contrato. Djan esclareceu que essa 
data veio a pedido dele que provavelmente já teria outro compromisso internacional a seguir. 
Com isso terminou a reunião com as tarefas definidas para a próxima reunião. 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2017. 
  
 


