
ATA DA 8ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 
 
Segue abaixo a ata da nossa oitava reunião realizada na Subsecretaria da Casa Civil da 
Prefeitura do Rio de Janeiro em 23 de agosto de 2017. 
Presentes pela Prefeitura: Cris Lobo, Richard Santos e Gustavo Miranda, apareceram 
brevemente e falaram ao grupo o subsecretário Alessandro Silva e o procurador Cassius 
Rios, pelo CBEM: Salvador Perrella, Edson Campello, Luiz Desiderati e Djan Madruga. 
 
A pauta foi Jogos Pan-americanos Master 2020. 
Reunião começou com Procurador Cassius dizendo que a minuta de contrato foi ao 
procurador-geral Antônio Carlos de Sá que analisou e fez um parecer com algumas poucas 
mudanças, e que já tramitou o processo de volta para a SUBEL. Cris Lobo disse então que 
iria buscar o processo na Secretaria e fez contato telefônico para que o documento fosse 
trazido ate o fim da reunião. Djan aproveitou para perguntar ao Procurador Cássius sobre 
como tramitar um ofício do CBEM, apresentado ali na hora, dirigido ao Ministério do Esporte 
solicitando que os Jogos Master fossem da pertinência da Secretaria de Esporte de 
Participação e não da de Alto Rendimento como estava sendo cogitado no ME, pois entendia 
que lá era mais adequado. Cassius esclareceu que isso poderia ser mandado pela Prefeitura 
com vistas ao encaminhamento ao Ministério do Esporte (Snealis), Salvador ficou de cuidar 
desse assunto. Djan então relembrou que foi falado na última reunião do orçamento e da 
redistribuição dos valores reduzindo em 7% o custo da Prefeitura, mas lembrou que havia 
algumas questões importantes como o fundo de reserva baixo. Nisso chegou o secretário 
Alessandro que disse que estava ciente dessa redução de USD $200,000 nos custos da 
Prefeitura e que tudo ia andar nos próximos dias, deu esclarecimentos sobre as notícias 
negativas publicadas sobre ele em jornais e mídias sociais de uma liminar e que tinha 
certeza que ela seria derrubada, pois haviam fortes argumentos jurídicos a seu favor, 
deixando todos bastante tranquilos. Aproveitou para tirar uma foto com o grupo, saindo em 
seguida. Depois tratou-se do evento dos Mil Dias para os Jogos previsto para 7 de 
Dezembro com a campanha em mídias digitais nos relógios de Rua . Gustavo Miranda disse 
que era com a empresa Clear Channel e que isso estaria no gabinete do Prefeito. Cris Lobo 
disse que sabia com quem estava isso, era com a Monique na área de marketing, e que a 
conhecia, e que veria a disponibilidade para nossa campanha com ela. E aproveitou para 
reforçar a ideia do relógio digital com a contagem regressiva, o Luiz aproveitou para entrar 
na internet e buscar relógios digitais de outros eventos como Olímpiadas e Copas do Mundo 
e mostrou algumas fotos no Powerpoint onde Hublot e Omega eram patrocinadores ou pelo 
menos fornecedores do relógio. 
Nesse ponto chegou o portador com o processo da minuta de contrato e boa parte do tempo 
restante tomou-se lendo e discutindo o documento principalmente os pareceres dos 
Procuradores Cassius e Antônio. Cris observou que tinha cerca 13 páginas, ou seja, 
demandaria um bom trabalho de análise e que poderia colocar a área jurídica da Secretaria 
à disposição, mas que precisava contar com o apoio do Cbem para responder as 
observações da Procuradoria. Djan disse que isso seria possível e que trabalharíamos sem 



problemas nesse sentido. Nisso entrou na sala de novo o Procurador Cassius que esclareceu 
que seria realmente este o caminho, a SUBEL responder a Procuradoria fazendo as suas 
observações ou correções e que se acatadas daí nós receberíamos o sinal positivo para 
enviar essa minuta para IMGA. Então Richard tirou cópias dos pareceres e nos deu para 
trazermos na próxima semana dia 30/8. Com isso foi encerrada a reunião. 
 
 

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2017. 
  
 


