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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - 
Origem/Amorim 

Assembleia Geral realizada em 25-01-2014 
 

Foi realizada em 25 de janeiro de 2014 a primeira Assembleia 
Geral da ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, 
EDUCAÇÃO E SAÚDE - ORIGEM/AMORIM, conforme requisito 
estatutário. Na oportunidade, foram debatidos e decididos os seguintes 
temas: 
 

1. Relatório Anual de Atividades 
Foi aprovado o Relatório Anual de Atividades apresentado pela 
Diretoria, o qual tem o seguinte teor: 
“O ano de 2013 foi o primeiro das atividades formais da Associação. 
As dificuldades foram muitas, derivadas de nosso noviciado e dos 
problemas encontrados pelo fato de termos de atuar em várias 
frentes. Sabemos que há muito o que fazer para os anos que se 
seguirão. Apesar de tudo, conseguimos muitas vitórias. 
Consideramos como política fundamental a reger a Associação a 
rigorosa correção dos procedimentos, buscando sempre fazer o 
melhor no sentido de atingir nossos objetivos. A Associação é 
inclusiva, ou seja, aberta a todos que queiram colaborar, opinar ou 
criticar nossas ações. 
Foram as seguintes as principais atividades desenvolvidas durante 
2013: 
I. Consolidação da estrutura jurídico-contábil, incluindo CNPJ, conta 
bancária, balanços e demonstrativos, certidões negativas, etc. 
II. Elaboração de um sistema de comunicação e divulgação, 
incluindo o Grupo de Amigos, Facebook e site. 
III. Elaboração detalhada do “Projeto Oficina Amorim”, incluindo 
apresentação, conteúdo dos cursos, orçamentos e cronogramas. O 
Projeto foi encaminhado para a apreciação do BNDES e do Instituto 
Invepar. 
IV. Finalização das obras no espaço físico da Oficina, incluindo 
reforma completa e posterior reforço de paredes e chão, instalações 
hidráulicas, com copa e toalete, compra de máquinas de costura e 
corte, mesa, instalações elétricas completas, inclusive com instalação 
de relógio, fiações, iluminação e aparelho de ar condicionado. 
V. Efetivação da turma-piloto do Curso de Modelagem, Corte e 
Costura Industrial. 
VI. Promoção e apoio a diversos eventos, compatíveis com os 
objetivos estatutários de promover saúde, educação e cultura. 
Destacamos a participação no evento sobre “Doação de Órgãos”; 
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“Revivendo Zumbi”, em duas oportunidades, uma delas em 
colaboração com a UFRJ e outro promovido apenas pela nossa 
Associação; promoção de festa junina e realização de bazares. 
VII. Efetivação de contatos com diversos órgãos no sentido de obter 
e fornecer apoio, tais como COEP, FIRJAN, CCM, UFRJ, Instituto 
Invepar, Instituto C&A e BNDES. 
VII. Desenvolvimento, ainda de maneira iniciante, do programa de 
orientação jurídica nas áreas de família, previdência e trabalhista, 
com o apoio da Dra. Marília Barbosa.” 
 

2. Proposta de programação anual de atividades para 2014 
Foi aprovada a Programação Anual de Atividades apresentada pela 
Diretoria, a qual tem o seguinte teor: 
“Consolidados o espaço físico, a estrutura legal e o desenho do 
principal projeto da Associação - a Oficina Amorim, as atividades 
previstas para serem desenvolvidas em 2014 serão basicamente as 
seguintes: 
I. Oficina Amorim - Há dois cenários possíveis. Caso obtenhamos 
patrocínio, serão efetivados os cursos de Modelagem, Corte e 
Costura; Estamparia e Estética de acordo com os valores liberados. 
Na segunda hipótese, buscaremos ministrar os cursos, limitados 
pelos recursos próprios. A autossuficiência é premissa a ser adotada 
em todas as atividades desenvolvidas. 
III. Comunicação - Os meios de comunicação deverão ser 
aprimorados, no sentido de obter maior visibilidade do público em 
geral e de instituições com as quais tenhamos interesses comuns. 
IV. Projetos - Os projetos a serem desenvolvidos serão sempre 
precedidos de consideração de necessidade e viabilidade, tanto na 
Comunidade Amorim como fora dela. Pesquisas formais ou 
informais serão utilizadas como subsídio. 
V. Apoio jurídico - Incrementar o apoio jurídico iniciado em 2013.” 
 

3. Contas 
Foram aprovadas as contas de 2012 (4 dias, pois a Associação obteve 
o CNPJ em 28 de dezembro de 2012) e do ano de 2013, as quais 
tiveram parecer favorável do Conselho Fiscal. Os balanços e 
demonstrativos serão divulgados através do site da Associação. 

 
4. Filiações 

Foram aprovadas as filiações de Maristela Pessoa Ramos, Silvia da 
Silva Oliveira e Claudia Regina Lourenço de Melo. 
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Após decorrido o tempo necessário para a redação, esta Ata foi 
aprovada e assinada pelos presentes, cujo número atende ao exigido pelas 
disposições estatutárias. 

 
Rio de janeiro, 25 de janeiro de 2014 
___________________________________ 
Eduardo Carlos Florenço 
Primeiro-Secretário 

___________________________________ 
Jorge Aiub Hijjar 
Presidente 

 


