
ATA DA 78ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 
 

ATA da 78a REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS MASTER 2020, 
realizada em 20/12/18 no COR, com as presenças de Alexandre Cardeman CEO do COR, Márcio 
Valente (SUBPEV/COR), Djan Madruga,   Fábio Fleischhauer, Luiz Desiderati e Salvador Perrella do 
CBEM, com a  coordenação de Vitor Sá  e Malena Nunes  do COR. 
 
I – Assunto:  
 
Acompanhamento de pendências relacionadas ao planejamento do evento. 
 
II – Participantes: 
 
1.       COR 
 
2.       CBEM 
 
III – Deliberações: 
 
·  CBEM solicitou auxílio à PCRJ para questões de tributação do Pan, citando o caso da lei do 
ISS já em andamento na Câmara por iniciativa do vereador Felipe Michel, se tal fato não 
atrapalharia o decreto de  isenção do ISS proposto para os Jogos. SUBPEV informou após a reunião 
que agendou horário com futuro Secretário do Esporte e Lazer do Estado; 
 
·  CBEM mencionou possibilidade de se reformar quadras do Aterro do Flamengo para uso nos 
Jogos Master 2020 (Fut 7) e legado. COR irá tratar questão com Superintendência da Zona Sul e 
SUBPEV; 
 
· CBEM ressalta que no prazo de Julho/2019 o site deverá estar no ar com todas as 
informações relativas a localização das competições, portanto bem antes devemos  ter uma  
definição final das modalidades. Informou que, além do Fut 7, falta definir onde estarão as quadras 
de Vôlei e Basquete. ; 
. CBEM informou que a IMGA aprovou a programação esportiva dos Jogos Pan-americanos 
Master com 24 esportes e 42 modalidades; 
.         CBEM disse que o COMITÊ RIO MASTER 2020 deverá estar juridicamente constituído até dia 
31 de janeiro; 
·  CBEM disse que estava tentando confirmar os eventos preparatórios de Janeiro (futebol 
feminino), fevereiro (beach tennis) e em março (vôlei de praia). Disse que estava com dificuldade 
em relação ao futebol feminino e reforçou a solicitação de apoio a SUBLO para contato com Luciana 
Lopes da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de conseguir uma 
entidade/federação para apoiar o Futebol Feminino dos Jogos. CBEM lembrou também a pendência 
da confirmação do Engenhão pela SUBLO. 
 
· CBEM mencionou que há a possibilidade dos Correios auxiliarem o programa do Clube dos 
Servidores com profissionais e talvez materiais, caso seus funcionários possam utilizá-lo. COR 
sugeriu reunião com representantes do Clube dos servidores dia 07/01/2019 para alinhar questões 
operacionais antes de reunião com SUBPEV, PREVRIO e CBEM para definição do programa do clube; 
 
·         CBEM informou que RIO2016 se colocou à disposição para resgate do programa olímpico de 
voluntários. Sugeriu que tema seja abordado no dia da Imersão Master Games; Foi proposta data 
dan imersão para o dia 31 de janeiro, COR ficou de ver a viabilidade dessa data. 
 



·         CBEM informou que irá trabalhar com as entidades Master para integração dos seus eventos 
com os frequentadores das Vilas Olímpicas e servidores da prefeitura criando um programa de 
facilidade de acesso. 
.  COR solicitou os horários e locais das modalidades que estarão no evento-teste de 15 a 24 de 
novembro para planejar sua organização dentro da prefeitura; 
.  Sobre marketing dos Jogos COR disse que em Janeiro haverá uma reunião envolvendo Riotur, 
Embratur e SETUR. 
 
.            Com esse relato encerrou-se a reunião ficando a próxima marcada para esta quinta-feira às 
15 horas no COR. 
 
 

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2018. 


