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QUERIDOS ASSOCIADAS
E ASSOCIADOS DA
ASSEMBLÉIA PARAENSE,
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É uma honra para nós, ex-Presidentes e Beneméritos de um dos
maiores clubes do Brasil, constatar que fazemos parte de uma construção coletiva que vem trazendo bons frutos para o nosso clube ao
longo dos anos. Cada um de nós deixou o seu legado, e junto com cada
equipe de diretores, forjou a Assembléia Paraense de hoje, reconhecida
pela FENACLUBES como o melhor clube do Brasil no ano de 2018.
Ninguém constrói essa excelência sem alguns valores e parcerias. Agora
é chegado o momento de assinar embaixo de quem está comprometido
com o futuro da AP.
Paulo Storino e Oscar Pessoa são sócios que vivem o dia a dia do
clube e acumulam em seus currículos um vasto conhecimento de suas
rotinas e de seus processos gerenciais, por já terem exercido funções
administrativas em outras gestões. Paulo Storino foi Assessor de Futebol,
Assessor Jurídico, Diretor Adjunto Jurídico, Diretor Jurídico, Diretor
Secretário e hoje é o Vice-Presidente do clube. Oscar Pessoa foi Assessor
de Tênis, Diretor Adjunto de Tênis, Diretor de Tênis e hoje é Diretor
Secretário da AP.
Em momentos de incertezas e de grandes desaﬁos, a experiência dos
gestores é fundamental para encontrar soluções
rápidas e eﬁcientes para enfrentar a crise em que vivemos.
Por ﬁm, nos é dada a SEGURANÇA necessária constatar que 100% dos
integrantes deste grupo são sócias e sócios que vivem cotidianamente o
nosso clube, são presenças constantes em nossos eventos e na nossa
vida social, em nossa sede. Isto é fundamental, não só
para criar laços, mas também para gerenciar com
competência um clube diferenciado e reconhecido
nacionalmente.
Por todos os fundamentos acima expostos, nós
pedimos a todos os sócios seus votos na chapa
APerfeiçoar.
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Ex-presidentes:
Altino Pinheiro
Amilcar Pinheiro
Maneco Bisi
Raphael Levy
José Ângelo
Miranda

Ricardo Rezende
Tom Farias
Sergio Bitar
André Sobrinho
Henrique Ribeiro
Afonso Lobato

Beneméritos:
Alcyr Meira
Altair Vieira
Aluisio Meira
Antônio Braga
Armando Chermont

Augusto Teixeira
Cassio Hachem
Claudio Acatauassu Nunes
Edna Azevedo
Jaime Soares
João Miranda
João Carlos Contente

José Augusto Potiguar
Lutfala Bitar
Maria Augusta Bastos
Maria José Costa
Milton Nobre
Ophir Cavalcante Júnior
Wilton Brito

CONHEÇA
OS EIXOS DA
CAMPANHA
APERFEIÇOAR
E FAÇA PARTE
VOCÊ TAMBÉM!
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1. EIXO OBRAS
E SERVIÇOS:
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01

Ampliação do AP Digital: vamos transformar o AP Digital na
grande plataforma de acesso a todos os serviços que o clube já
disponibiliza, além de novos serviços digitais que serão criados,
como o portal Prestando Conta, aumentando ainda mais o
acesso de sócias e sócios ao dia a dia financeiro/contábil do
clube. Pelo novo portal Prestando Conta, vamos tornar mais
disponíveis ainda as informações de nossos fornecedores e
compras.
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Programa Tu Decides: será um serviço específico do AP Digital.
Dentro do programa, nossas associadas e associados vão poder
participar de diversas decisões importantes para o clube, como
expansão, novas obras e novos eventos.

03

Programa Eu Te Escuto de ouvidoria: vamos
criar, via WhatsApp, um canal
direto entre sócios, gerentes e
diretorias para resolução rápida de
problemas. Será o sócio em contato
permanente com a gestão do clube.

04

Delivery/Drive-Thru: depois de um
período de experiência e aprendizado,
vamos expandir a oferta de nossos
sistemas de Delivery e Drive-Thru, para
aumentar o ﬂuxo de caixa da AP.

05
Apoio irrestrito à Auditoria
Externa: não existe nada mais
transparente na gestão de uma
organização do que Auditoria
Externa Permanente. O que
começou em junho de 2017,
vai continuar e ser ampliado.

06
Saúde e cultura digitais: vamos
ampliar a oferta de atividades
físicas e de LIVES (shows virtuais),
inseridas em um calendário anual
e permanente.

07
Atendimento nos bares e
restaurantes: novas tecnologias
serão adquiridas para aumentar
ainda mais a eficiência em nossos
pontos de venda. A ideia é não
precisar unicamente do garçom
para fazer e pagar o seu
pedido.
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08
Novas práticas dentro de nossos
espaços: com as limitações que ainda
serão mantidas em função da pandemia,
um protocolo de novas práticas de
higienização e de vivência do sócio nas
dependências do clube será ofertado. O
intuito é oferecer SEGURANÇA para que
todos possam desfrutar dos espaços do
clube com tranquilidade.

09
Conclusão das obras do “Bar da
Arena”: obra que vai dar conforto às/
aos atletas de futebol e ao mesmo
tempo atender o ambiente do tênis e
os esportes de areia, nos espaços que
serão criados no local.

10
Atualização dos Brinquedos
Infantis: vamos pesquisar novos
brinquedos para tornar ainda
mais atraente o clube para nossas
crianças.
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11
Implantação de refletores de LED nos
campos de futebol: depois do tênis,
onde todo o sistema de iluminação já
foi atualizado, os campos de futebol
serão o próximo alvo e depois todos os
ambientes do clube.

12
Construção de mais duas quadras para
esportes de areia (beach tênis, futevôlei e
vôlei de praia): os esportes em quadras de areia
vêm crescendo em número de participantes
e precisamos ofertar novos espaços para este
aumento de demanda. Vamos utilizar uma
área contígua ao novo Bar da Arena.

13
Reforma da Arena Toc-Toc: esse
importante espaço do clube vai
ganhar um tapa no seu visual e na sua
funcionalidade, para oferecer mais
conforto e diversidade de uso. Vamos criar
o “Espaço Grill” para melhorar e ampliar a
oferta de cortes nobres no cardápio.

14
Criação de um PUB: logo acima do
restaurante Toc-Toc, vai surgir um sport
bar, estilo Pub, integrando os esportes
já praticados neste espaço com um
9
serviço diferenciado.

2. EIXO INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA:

Criação de um ambiente específico:
estilo coworking, para que todas as
gerações de sócias e sócios possam
ter acesso às novas tecnologias
e conhecimentos, e assim ter a
capacidade de empreender e
desenvolver a sua dimensão humana
por meio de cursos e workshops, a
partir do clube.
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01
Feira de Startups: promover um
evento anual que traga para dentro
do clube potenciais investidores,
para entrar em contato com os
projetos de startups de nossas sócias
e sócios, que surgirão dentro do
Programa InovAP.
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Programa InovAP: desenvolver e
apoiar um movimento de inovação e
empreendedorismo com base na ação e na
interação dos sócios, com foco na juventude.
O programa surgirá com objetivos claros,
como criar desafios de inovação abertos
para a solução de problemas do clube;
realizar oficinas de ideação e modelagem
de negócios inovadores, sejam de economia
real ou de base tecnológica; criar uma
comunidade de empreendedores para
a troca de experiências e ajuda mútua, o
AP Valley; criação de uma rede de apoio e
mentoria ao jovem empreendedor; cursos
para associados com temáticas ligadas aos
negócios; criação de podcast com temática
ligada ao empreendedorismo e criação de
uma plataforma/app empreendedora para
os jovens.

03
Realização do AP Gamers: vamos
criar todas as condições humanas e
tecnológicas para a produção de um
espaço no clube para a prática de e-sports
e a consequente criação de uma grande
competição anual em várias modalidades.

04
Implantação do espaço Ap Lab: um espaço
no clube que ofereça as ferramentas e
tecnologias essenciais para que sócias e
sócios possam criar e difundir seus conteúdos
digitais em suas mais variadas plataformas
(YouTube, Facebook, Instagram, etc.).
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3. EIXO ESPORTE,
SAÚDE E LAZER:
O clube que mais
pratica esportes no
Brasil precisa continuar
oferecendo às suas
sócias e aos seus sócios
alternativas cada vez
mais diversificadas de
práticas esportivas, além
de melhorar ainda mais
as já oferecidas. Vamos
disponibilizar diferentes
modalidades esportivas,
saudáveis e de lazer,
para diferentes grupos.

01
Realização dos Jogos Internos AP:
a cada dois anos, todos os desportos
oferecidos pelo clube vão estar
presentes no maior evento esportivo
do calendário da AP.
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02
I Jogos do Cabeça de Prata: hoje
grande parte de nossas sócias e sócios
estão entrando na faixa etária dos 60
anos, portanto cada vez mais nosso
olhar se amplia para esta geração.
Ações como essa incluem saúde e
lazer, além das próprias atividades
esportivas.

03
Programa AP de Envelhecimento Ativo:
formataremos um programa que atenda
principalmente nossas sócias e sócios a
partir dos 60 anos, mas que também seja
adequado para ser estendido a todos que
queiram trabalhar mais cedo seu projeto de
envelhecimento ativo. O Programa AP de
Envelhecimento Ativo vai funcionar dentro
de 6 eixos: alimentação balanceada, saúde
do sono, gestão do estresse, atividades físicas,
gerenciamento de uso de substâncias tóxicas
(cigarro e álcool) e conexões sociais.

04
Programa AP Olímpica: ampliar a
abrangência da formação de atletas
e equipes de base para desportos
olímpicos e paraolímpicos de alto
rendimento, estabelecendo parcerias
com universidades locais, nacionais
e internacionais, e buscando
fomento para atletas em
programas oficiais já
existentes.
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05
Ampliação das escolinhas
esportivas: o beach tênis e o skate
são bons exemplos. Esportes com
demanda crescente dentro do
clube terão escolinhas de formação
para novos praticantes, além de
oficinas de aprimoramento técnico
para os atuais praticantes.

06
Reformulação do Tênis Feminino:
existem particularidades próprias que
serão revistas, como camisas de eventos
com modelagem característica feminina
e formatos específicos de torneios para
mulheres. O tênis feminino da AP terá a
cara da mulher da AP.

07
I Meeting Esportivo/Cultural
Infantil: vamos unir duas referências
importantes para a construção do ser
humano em um evento combinando
desafios esportivos e culturais para a
criançada.
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4. EIXO SÓCIOCULTURAL:
Estes dois valores são a
própria gênese da Assembléia
Paraense. Nada é mais
valoroso do que as conexões
sociais que construímos
dentro do nosso clube.
Precisamos continuar
realizando com maestria todos
os eventos estatutários e criar
novas festividades para trazer
cada vez mais sócios para
essa grande confraternização
permanente que é estar na AP.

01
Realização do FemininAP: duas vezes
ao ano, realizaremos um grande evento
tendo como foco palestras, produtos e
serviços voltados para a mulher.
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02
Criação do Programa Empoderar: o
empoderamento faz parte da dinâmica
da mulher e cabe a nós estimular cada
vez mais o protagonismo feminino no
clube. Vamos oferecer palestras com
temas voltados às questões femininas,
cursos, vivências e eventos que
dialoguem com o universo delas.

03
Festival Master Chef AP: sócias e
sócios disputando qual a melhor
receita, incluindo uma versão infantil.
As receitas selecionadas farão parte
do festival gastronômico Master Chef
AP, com os pratos vencedores sendo
ofertados.

04
Diversificação dos Festivais
Gastronômicos: além de manter os
festivais já existentes, como Churras
& Brejas, San Gennaro e Burguers &
Brejas, vamos criar pelo menos mais
dois novos, o Festival Português
e o Festival do Porco.
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05
Ofertas de Oficinas Artísticas
permanentes: oferecer, nas
dependências do clube, oficinas
de formação em várias linguagens
artísticas, como dança, música,
teatro e artes visuais.

06
Criação da I Feira de Economia
Criativa AP: produziremos no
Boulevard uma feira de gastronomia,
moda, acessórios e artes visuais
com alguns dos melhores
empreendedores criativos de Belém.
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08

Estudo de viabilidade para o
Cine AP Drive-In: em função dos
protocolos que surgirão por conta
da pandemia, provavelmente
os cinemas terão problemas em
operar. Vamos abrir um estudo de
viabilidade para a implantação de
um cine drive-in no clube.

Realização do AP Festival
Show: um dia inteiro
destinado à apresentação de
várias linguagens artísticoculturais realizadas por sócias
e sócios, como música, dança,
teatro e artes visuais.
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5. EIXO SUSTENTABILIDADE
E RESPONSABILIDADE SOCIAL:
Nosso clube sempre
se preocupou com a
construção e valorização
da dimensão humana de
associados e associadas.
Ser protagonista de ações
que fazem do nosso
mundo um lugar melhor é
missão da nossa AP.

01
Aprimorar ainda mais a Coleta
Seletiva de Lixo: o processo já
está iniciado e agora vai evoluir.
Vamos estabelecer parcerias
diretas com associações de
catadores e recicladores a fim
de contribuir ainda mais com
a sustentabilidade do nosso
planeta.
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02
Estudo de viabilidade do Programa
de Compostagem de Resíduos:
muito do que descartamos pode
servir para um eficiente programa
de compostagem, gerando adubo
para nossas áreas verdes.

03
Implantação de logística reversa
para descartáveis: as novas medidas
de segurança irão aumentar a
demanda de descartáveis dentro do
clube. Vamos buscar parcerias para
estabelecer estratégias para diminuir
este impacto.

04
Intensificar a compra de Produtos
Orgânicos: além de estimular a
economia da nossa agricultura
familiar, teremos a oferta de
produtos ainda mais saudáveis
nos nossos cardápios.
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DIRETORIA TRIÊNIO
2020/2023
Assembleia Geral

Diretor Social

Diretores Adjuntos

José Olavo Barreto Nunes

Presidente

Maria Margarete Braga Serra

Dir. Adj. Controladoria

José Augusto Lacerda Fernandes

Afonso Marcius Vaz Lobato

Diretor Artístico-Cultural

Bruno Rodrigues Coelho

Marco Antônio Gomes Amaral Guimarães

Vice-Presidente

Fernando Leitão Alves da Cunha Junior

Dir. Adj. Financeiro

Marcos Klautau Ferreira

Paulo Henrique Domingues Lobo

Dir.Atividades Femininas

Claudio Abel Arouca de Souza Junior

Maurício de Melo Alves Júnior

1º Secretário

Iê Regina Bentes Fernandez

Dir. Adj. Jurídico

Paula Zumero

Abraão Benassuly Neto

Dir.Marketing e
Comunicação Social

Daniel Lacerda Farias

Pedro Paulo dos Santos Arruda

2° Secretário

Nilton Machado Lobato

Dilson Augusto Capucho Frazão

Diretor de Esportes
Formação Olímpica

Conselho Fiscal

Mario Newton Pepes Hermes
Diretor de Esportes

Alex Dias Carvalho

Edelnilo Abreu Linhares Junior

Bruno Menezes Coelho de Souza

Diretor de Futebol

Bruno Acatauassú Paes Barreto

Fernando de Sousa Cunha Filho

Caio de Azevedo Trindade

Diretor de Tênis

Clovis Acatauassú Freire

Rafael Anaisse de Araújo

Daniel de Oliveira Sobrinho
Eduardo Moreira Rodrigues de Souza

Diretoria Executiva
Presidente
Paulo Coimbra Storino
Vice-Presidente

Diretor de Assuntos Jurídicos
Alex Lobato Potiguar
Diretor de Eventos
Luiz Carlos da Cruz Rocha
Diretor de Tecnologia
da informação

Dir. Adj. Suprimentos

Raphael José Silva Gonçalves

Diniz Nobre Vieira

Rebeca Godoi Guedes de Oliveira

Dir. Adj. Secretário

Roberto Tuelho

Edgard Mario de Medeiros Junior

Tiago Silva Guimarães

Dir. Adj. Ativ. Femininas

Vívian Cristine Monteiro Silveira

Edila Machado Santos

Walmir Hugo Pontes dos Santos Neto

Dir. Adj. Eventos
Hugo Penna Hachem
Dir. Adj. Patrimônio
Jones Mendonça Moraes

Bernardo Hage Uchôa

Dir. Adj. Operações

Célio Claudio de Queiroz

Mário José de Lima Santos

Lobato Junior

Dir. Adj. Esportes

Luana Moreira da Cunha Faro

Rodolfo Ezequiel Cabral

Sergio Ricardo Tabosa Vinagre

Tourinho Junior
Dir. Adj. Manutenção

Roberto Mauro Santos de Souza

Ronaldo Cateb Bitar

Diretor Financeiro

Diretor de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas

Tiago Martins Estácio

Marcio Antonio de Araujo Braga

Rita de Cassia Areas dos Santos

Oscar Faciola Pessoa

CFO - Comissão de
Formação Olímpica

Dir. Adj. Futebol

CIE - Comissão de
Inovação e
Empreendedorismo
Cecília Gabbay Rascovschi
Mauro dos Santos Leonidas

Diretor Secretário

Diretor de Manutenção

Assessores

Monique Azevedo Maranhão

Kleber Costa Vieira

Nelson Emery Lobato Neto

Alanna Cunha Mesquita Mendonça

Rosangela Cristina Fernandes de

Diretor Plan.Control.Vendas

Diretor de Expansão

Alda Maria Alves Gonçalves Coelho

Gusmão Guimarães

Albert Gabbay

Jorge Luiz Fonseca Portugal dos Santos

Alfredo Alves Afonso

Diretor Suprimentos

Diretor da Infância

Andréa Karla Lira de Oliveira

Sandro Garcia de Castro

Neuza Del Tetto Zaccardi

Bernardo de Souza Mendes

Diretor da Sede Social

Diretor da Juventude

Brenda Rique da Silva

Alex Ramos Começanha

Leonardo Simon Tobelem

Camila D'anna Bastos Gemaque

Clicia de Fátima Gabilanes Fonseca

Alexandre Marcus Fonseca Tourinho

Diretor de Patrimônio

Diretor da Melhor Idade

Flavio Tavares Freire da Silva

Daniel Paes Ribeiro Júnior

Evaristo Clementino Rezende

Maria Alice Cordeiro Dias

Geraldo Roger Normando Junior

Francisco Edson Lopes da Rocha Junior

dos Santos Junior

Glenda Keilly Abdon Gonçalves

Lafayette Bentes da Costa Nunes

Diretor de Operações

Giovanni Gustavo Gomes Barros

Marcelo Lima Lavareda da Graça

Hilton Celson Benigno de Souza

Vitor de Lima Fonseca
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CD - Comissão
Disciplinar de Futebol

