
ATA DA 58ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 

ATA DA 58ª Reunião do Grupo de Trabalho dos Jogos  Pan-americanos Master realizada em 
09/08/2018, na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença de Gustavo Miranda 
da Casa Civil e Leandro Monteiro da Subsecretaria de Promoção e Eventos pela Prefeitura, de 
Salvador Perrella , Edson Campello e Luiz Desiderati pelo CBEM. 
 
Leandro Monteiro foi designado pelo Subsecretário Rodrigo de Castro para acompanhar 
diretamente o projeto técnico do Pan-americano Master de 2020 e dos Jogos Brasileiros Master 
como evento teste, bem como todas as atividades que estão sendo desenvolvidas.  
 
Como sendo a primeira participação do Leandro, foi relatado todo o histórico desde o evento 
inicial da entrega da carta de apoio do Prefeito Crivella ao CEO da IMGA, até a vitória da 
candidatura do Rio de Janeiro para sediar os jogos pan-americanos em 2020 vencendo as 
cidades de Cleveland (EUA) e de Cali (Colômbia) no mês de abril de 2017, a montagem do 
grupo de trabalho com as diversas secretarias e subsecretarias da Prefeitura e da Casa Civil 
para o estudo e conclusão da minuta de contrato que foi aprovada pelo procurador geral 
Antônio Sá. 
 
A necessidade da assinatura do contrato e do pagamento da 1ª parcela da taxa no valor de 
USD 100,000 da IMGA até o mês de setembro de 2018 foi informada ao Leandro, pois a cidade 
do Rio de Janeiro está correndo o risco de perder o direito de realizar os Jogos Pan-americanos 
Master em 2020 para uma das cidades que participaram da concorrência foi  muito enfatizada 
pelos representantes do CBEM.  
 
Leandro comunicou que o Subsecretário o Rodrigo já tinha solicitado para ele começar a 
captação de empresas que pudessem Patrocinar o evento, pois a Secretaria de Fazenda já está 
mobilizada e estudando uma forma de incentivo fiscal por solicitação do Prefeito. 
 
Salvador alertou ao Leandro que a responsabilidade financeira da Prefeitura é somente do 
valor que está no contrato. 
 
Ciente de tudo e de posse do contrato Leandro informou que irá estudar um plano de captação 
para garantir que a cidade do Rio de Janeiro realize com sucesso os Master Games em 2020. 
 
Com o acima relatado, terminou a reunião de mais este dia de trabalho, na expectativa que 
todos compareçam na próxima reunião, nesta quinta feira dia 16 de agosto às 16:00 horas na 
CVL, sala 2 . 
 

Rio de Janeiro, 9 de Agosto de 2018. 


