
ATA DA 79ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA DA 79a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020, 
realizada em 3/1/19 no COR, com as presenças da subsecretária Patrícia Amorim (SUBLO), 
Alexandre Cardeman CEO do COR, Márcio Valente (SUBPEV/COR), Djan Madruga,   Fábio 
Fleischhauer, Luiz Desiderati e Salvador Perrella do CBEM, com a  coordenação de  Malena Nunes  
do COR. 
 
I - Assunto: 
 
                Atualização visual do que são os Master Games pelo mundo e Engajamento na Prefeitura. 
 
II - Participantes: 
 
1. COR 
 
2. SUBLO 
 
3. CBEM 
 
III - Deliberações 
 
               Nessa primeira reunião de 2019 o CBEM fez uma exposição fotográfica do que são Jogos 
Mundiais Master. 
              Depois se falou de engajamento e legado, quando o CBEM trouxe uma proposta da 
Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro para que os funcionários da Prefeitura e alunos 
adultos das Vilas Olímpicas pudessem participar do calendário de 2019 com mais facilidade na 
Federação e nas inscrições das provas master. COR sugeriu para o engajamento mais efetivo que 
envolvêssemos a Comlurb, Guarda Municipal e Secretarias de Saúde e Educação, que têm grandes 
contingentes de colaboradores já aptos ao Esporte. 
               COR informou que já conseguiu os móveis, além dos 20 computadores, para a sede do 
Rio Master 2020 no CCU. 
               CBEM trouxe a questão da lei do ISS explicando que houve  uma aprovação em primeira 
tramitação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por iniciativa do vereador Felipe Michel, de uma 
lei de isenção de impostos municipais para quem promova o esporte através de doação ou Patrocínio  
na cidade . E que com isso precisávamos verificar se a minuta do nosso projeto de lei, já negociada 
com a Secretaria de Fazenda, poderia se juntar a esse projeto do vereador. A Subsecretária Patrícia 
Amorim fez contato na hora com o Vereador Felipe Michel e o convidou para a nossa próxima 
reunião, sendo o convite aceito. 
               COR cobrou a situação dos eventos preparatórios e CBEM disse estava negociando um 
evento de beach tenis em fevereiro e outro de vôlei de praia em março, sujeitos ainda a 
confirmação. 
 
.             Com esse relato encerrou-se a reunião ficando a próxima marcada para esta quinta-feira 
às 16 horas no COR. 
 
 

Rio de Janeiro, 03 de Janeiro de 2019. 


