
ATA DA 15ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-
AMERICANOS MASTER 

 
 

Ata da décima quinta reunião do grupo de trabalho para os Jogos Pan-Americanos 
Master 2020 realizada na Casa Civil da Prefeitura do Rio em 11/10/17, com a 
presença dos Subsecretários Alessandro Silva, Patrícia Amorim e Gustavo Miranda 
pela Prefeitura do Rio, Djan Madruga, Salvador Perrella, Edson Campelo e Luiz 
Desiderati pelo CBEM. 
 
A pauta foi toda relativa aos Jogos Pan-Americanos Master 2020. 
A nossa décima quinta reunião na Casa da Civil teve a presença inicial apenas do 
Gustavo pela Prefeitura, que ficou conosco na 1ª metade da reunião e ouviu 
esclarecimentos relativos a minuta de contrato da Prefeitura com a IMGA que tem 
apenas 3 cláusulas das 52 a reparar e foram ajustadas dentro de uma nova minuta 
enviada ao e-mail do Procurador Cassius para que seja apresentada ao Procurador 
Antônio Sá. Conversamos sobre a planilha financeira que será apresentada ao 
Governo Federal e combinamos de trazê-la decupada na próxima reunião para 
discussão geral. 
Depois entrou, então brevemente, na sala a Subsecretária Patricia Amorim que deu 
esclarecimentos sobre o desmembramento da área de esporte na Prefeitura e disse 
como ficaria a situação dela cuidando das arenas olímpicas. Djan perguntou sobre 
que modalidades poderiam ser praticadas na arena carioca 3 no evento dos 1.000 
dias em dezembro e ela respondeu que tem áreas e equipamentos para a prática 
do tênis de mesa, lutas e handebol. E que sobre regularizações a melhor pessoa 
para conduzir isso seria a Cris Lobo. 
Depois veio a sala o Subsecretário Alessandro que ouviu a nossa necessidade de 
termos uma resposta da Procuradoria sobre a minuta, visto que a IMGA está 
cobrando esclarecimentos. Djan disse que para tranquilizá-los um pouco foi enviado 
um documento (ali mostrado na projeção) esclarecendo tudo que foi realizado até 
agora em 5 eixos: 
1) Grupo de trabalho - para a Constituição do COJO e planejamento da organização 
geral do evento com 14 reuniões realizadas; 
2) base legal - discussão do contrato e demais documentos para formalização dos 
jogos na Prefeitura e nos Governo governos Estadual e Federal; 
3) finanças- com a decupagem do orçamento geral e estabelecimento do teto de 
investimento da Prefeitura em R$ 9.25 milhões ou USD 2,9 milhões; 
4) parcerias públicas - conversas com o Governo Federal para pagamento de taxas 
e Governo Estadual para viabilização dos eventos teste. 
5) parcerias privadas - com o trade turístico e potenciais patrocinadores para o 
custeio dos Jogos e campanhas de marketing. 
Foi solicitada ao Subsecretário ajuda junto à Procuradoria para acelerar a resposta 
da minuta e também para trazer o novo Subsecretário de Esporte ou seu 
representante para nossas reuniões o que ele se comprometeu a fazer. Foi 
esclarecida também a situação no Governo Federal, onde há um novo secretário 
responsável pelo nosso projeto, em substituição ao Luiz Lima que saiu, é o judoca 
medalhista olímpico Rogério Sampaio com quem o CBEM já conversou e que está 
se colocando à disposição para vir a essa reunião de trabalho e conhecer a matriz 



de responsabilidades. Desta forma vamos tentar agendar essa visita brevemente. E 
sobre a primeira parcela da licença da IMGA o Secretário Sampaio disse que a 
possibilidade de pagamento, teria que ser via convênio com repasse desse recurso 
para a Prefeitura, o que o Subsecretário Alessandro manifestou ser possível. 
Com isso encerramos agradecendo a todos e esperando sua presença na próxima 
reunião marcada para o dia 18/10 às 16h. 
  
  
 
 

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2017. 
 
 


