
ATA DA 57ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS JOGOS PAN-AMERICANOS 
MASTER 

 

ATA DA 57ª Reunião do Grupo de Trabalho dos Jogos  Panamericanos Master realizada em 
02/08/2018, na Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro com a presença de: Gustavo Miranda 
da Casa Civil e do Subsecretário de Eventos Rodrigo de Castro pela Prefeitura, de Salvador 
Perrella, Edson Campello e Luiz Desiderati pelo CBEM e de Júlio Corrêa da ABIH-RJ. 
Os integrantes do CBEM apresentaram ao Subsecretário Rodrigo o projeto técnico do 
Panamericano Master de 2020 e dos Jogos Brasileiros Master como evento teste. Foi relatado 
todo o histórico desde o evento no Palácio da Cidade, em que o prefeito entregou a carta de 
apoio ao CEO da IMGA, até a vitória da candidatura do Rio de Janeiro para sediar os 
Jogos2020, no dia 3 de abril de 2017.  
A partir deste momento foi montado um grupo de trabalho com as diversas secretarias e 
subsecretarias da Prefeitura na Casa Civil para o estudo das responsabilidades financeiras e 
alterações na minuta de contrato que foi enviada pela IMGA e no início desse ano foi emitido  
parecer de legalidade pelo procurador-geral António Sá ao contrato modificado pelo grupo de 
trabalho. Foi esclarecido ao subsecretário Rodrigo que o contrato deveria ter sido assinado em 
setembro de 2017, o que não ocorreu e a IMGA entendeu a dificuldade do momento político 
brasileiro e adiou assinatura do contrato para setembro de 2018. 
Salvador alertou da necessidade da assinatura e do pagamento da primeira taxa à IMGA, caso 
contrário a cidade do Rio de Janeiro corre o risco de perder o direito de realizar os  Master 
Games em 2020. Também foi feito um relato das ações que estão sendo tomadas para o 
desenvolvimento das atividades físicas master para os funcionários da Prefeitura no Clube do 
Servidor e em outros locais, para promover a saúde e o bem-estar, usando a justificativa das 
atividades esportivas Master em preparação para os Master Games. 
O subsecretário Rodrigo recebeu uma cópia do contrato aprovado pela PGM e pela IMGA, bem 
como uma cópia da tradução juramentada do mesmo e foi comunicado que a responsabilidade 
financeira da Prefeitura é somente relativa ao valor que está no contrato. 
Ciente de tudo e de posse do contrato o subsecretário Rodrigo informou que irá estudar um 
plano de captação para garantir que a cidade do Rio de Janeiro não perca o direito de sediar os 
Master Games em 2020. 
E mais uma vez ao final os representantes do CBEM enfatizaram da necessidade da assinatura 
do contrato pelo Prefeito e do pagamento da primeira parcela de taxa de licença dos Jogos no 
valor de USD $100,000 até o final do mês de setembro de 2018. 
Com o acima relatado, terminou a 57ª reunião do grupo de trabalho. Desta forma todos são 
aguardados na próxima reunião, a se realizar nesta quinta feira dia 09 de agosto às   16 h na 
CVL, sala 2. 

 
Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 2018. 


