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

Assembleia Geral realizada em 30/01/18 
 

Foi realizada em 30 de janeiro de 2018 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 de 2017 apresentado pela 

Diretoria, o qual tem o seguinte teor: 
“De acordo com norma estatutária, apresentamos o seguinte Relatório de 

Atividades desenvolvidas no ano de 2017, para apresentação à Assembleia Geral: 
O ano de 2017 representou um considerável avanço nas atividades da 

Associação, graças ao trabalho voluntário de muitos. 
I. Assim como nos anos anteriores, mantivemo-nos agindo com rigorosa 

correção, dentro dos princípios estatutários. Acolhemos colaboradores e apoiamos na 
medida de nossas possibilidades quem necessitou e mereceu apoio. 

II. Agradecemos a todos que permanecem fazendo doações, em material ou em 
espécie, importantíssimas passa o desenvolvimento de nossos projetos. Agradecemos 
especialmente a Alexis Siqueira, Antonio Braga, Elizabeth Skiavini, Emildre Barroso, 
Luiz Tavares, Pedro Loureiro, Pedro Mesquita, Ronaldo Vilela, Rubem Ferman, Tim e 
Thiago e Gabi, e pedimos desculpas para os não citados, mas logo serão. 

III. Mantivemos em dia nossas obrigações estatutárias, tais como reuniões 
de Diretoria, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, todas devidamente registradas em atas. 
Nosso escritório de contabilidade efetuou os balancetes e balanço regulamentares, e 
providenciou os documentos pertinentes. 

IV. Obtivemos essencial apoio do Sindicato das Seguradoras do Rio de 
Janeiro para ocupar o Espaço Origem, situado na Rua Rosa da Fonseca, 293. 
Agradecemos especialmente ao Diretor Executivo Ronaldo Vilela e aos amigos Luiz 
Tavares e Paulo Amador pelo apoio para que o projeto fosse aprovado pela diretoria do 
Sindicato, incluindo o pagamento de aluguel (3.700 reais mensais) ao menos até o final 
de 2018, e dotação para as obras necessárias (29 mil reais). 

V. Estabelecemos contatos diversos, com o Rotary, cujos representantes nos 
visitaram: Alexis, Christa e Geraldo e Gouvêa; APAR, através de Lino e Giélio; Escola 
Eliezer Max, através de Rubem Ferman, o qual obteve da Escola a doação de vinte 
utilíssimas carteiras em ótimas condições para a sala de aula do Espaço Origem e Braga, 
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que obteve do depósito da Aeronáutica divisórias a serem instaladas no Espaço. Entramos 
em contato também com diversas entidades e pessoas físicas que aderiram ao nosso 
projeto, e prestaram apoios significativos. 

VI. Inauguramos o Espaço Origem em 16 de dezembro, com a presença de 
cerca de 200 pessoas. As obras requereram extremo esforço de muitos, no sentido de 
resolver problemas inerentes às dificuldades físicas encontradas, como também em 
relação às prestações de conta, envio de documentação, obtenção de notas fiscais, entrega 
de material e demais providências formais. Contamos com grande apoio da área de apoio 
do Sindicato, através da amiga Nilma, que em tudo colaborou para a fluidez da 
documentação. As obras constaram de impermeabilização, instalações elétricas, 
rebaixamento, pintura geral e climatização. 

VII. Conseguimos, graças ao apoio financeiro do presidente da Associação 
e do amigo Luiz Tavares, a compra e instalação do ar-condicionado (total de 16.600 
reais), item considerado fundamental para o bom andamento das atividades. Toda a obra 
foi liderada pelo amigo construtor Paulo Germano, que atuou com dedicação além dos 
limites estabelecidos, para que a inauguração pudesse acontecer de forma perfeita. 

VIII. Na inauguração foram oferecidos bolo, refrigerantes e salgados, bufê 
organizado por Josete; aconteceu um bazar organizado por Mariana e Júlia (bazar que 
planejamos ser permanente); expusemos parte dos livros constantes da Biblioteca, que foi 
transferida da Oficina para o local e apresentamos um painel dando ideia parcial das 
atividades da Origem. A ocasião foi festiva, inclusive com música, através da professora 
Tays, também cantora, e do DJ Daniel. Mariana participou ativamente de todos os 
detalhes da inauguração. 

IX. Foi construída a infraestrutura para um futuro salão, onde poderão ser 
ministradas aulas de Estética e Cabeleireiro por professores voluntários - uma demanda 
dos moradores da Comunidade. As instalações não estavam previstas no projeto, por isso 
teve que contar com a extrema boa vontade do amigo Paulo Germano, que se desdobrou 
para construir os itens de água, luz e ralo, de execução complexa. 

X. Os professores Cleiton, Júlia, Leila, Raphael, Sérgio e Tays (e futuramente 
também Débora) promoveram curso de preparação para o exame do ENEM. Inicialmente 
as aulas aconteceram na Oficina de Modelagem, Corte e Costura da Vila Leila Diniz. 
Mais tarde foram transferidas em bem melhores condições para a sala superior da Rua 
Rosa da Fonseca, a qual, ao contrário do espaço do galpão que necessitou obras, esteve 
pronta para as aulas, apenas com a colocação de ar-condicionado, cadeiras e bebedouro. 

XI. Foi formada a quarta turma de Modelagem, Corte e Costura, ocasião 
na qual foram entregues os diplomas, em uma comemoração festiva organizada por 
Josete. A avaliação das participantes continua positiva, o que é comprovado pelo grande 
número de interessadas em participar do Curso e de alunos que desejam prosseguir em 
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etapas mais avançadas. O próximo Curso deverá ter início em fevereiro de 2018, sempre 
ministrados pela professora Bia, por Lenira e coordenado por Josete. 

XII. A biblioteca da Origem está sendo organizada por Mariana e Cleiton. 
Obtivemos um rotulador que facilitará o trabalho de catalogação. Continuamos obtendo 
doações de livros de diversos gêneros. A procura por livros, especialmente os infantis, 
tem sido considerável. 

XIII. A etapa de aulas de violão foi encerrada com sucesso, o que ficou 
comprovado pela demanda de participantes por prosseguir aprendendo. Foram investidos 
cerca de 2.500 reais, entre ajuda de custo, aquisição de instrumentos e lanches. Foram 
treze aulas, com a participação de cerca de 15 alunos. Para o prosseguimento das aulas 
necessitamos obter recursos, mobilizar voluntários e divulgar. Temos como trunfo o 
término das obras do Espaço Origem, o que permitirá a efetivação das aulas em espaço 
mais adequado 

XIV. Foi realizada uma comemoração do dia das crianças organizada por 
Josete. Compareceram 30 crianças, moradores na Comunidade e de fora. Foram 
distribuídos brinquedos, houve bolo, doces, salgados e refrigerantes. Procuramos na 
medida do possível acompanhar a situação de crianças carentes, bem como aconselhar e 
orientar, para que nossa atuação não se restrinja a propiciar um único dia de felicidade. 

XV. Aperfeiçoamos nossa página do Facebook, procurando maior 
dinamismo, através da postagem imediata de fotos e textos a respeito das tarefas 
desenvolvidas. Utilizamos o recurso “impulsionar” e obtivemos bons resultados, com até 
seis mil visualizações, especialmente nos itens relativos às aulas preparatórias para o 
ENEM.” 

Foi aprovado também a criação do Conselho Consultivo com a seguinte 
constituição e funções: 

Com base no Art. 17, item XII, parágrafo único do Estatuto da Associação, que 
estabelece que “A Diretoria poderá criar estruturas julgadas necessárias ao 
desenvolvimento das finalidades da Associação, bem como novas funções e atribuições 
de direção e desdobramento de diretorias, desde que de acordo com os princípios e 
regulamentações estabelecidas neste Estatuto e aprovar nomes responsáveis pelos cargos 
e tarefas.”, fica criado a partir desta data o Conselho Consultivo e de Planejamento, o 
qual atuará em colaboração com a Diretoria e a Assembleia Geral da Associação. O 
Conselho será composto pelo presidente da Associação, que coordenará as reuniões, e os 
seguintes membros, com mandatos coincidentes com os da diretoria: 

José Carlos de Almeida Gouvêa, Luiz Tavares Pereira Filho, Paulo Roberto 
Amador dos Santos, Renato Paulino de Carvalho Filho, Ronaldo Mendonça Vilela e 
Rubem Dario Ferman. 
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Outros componentes poderão ser indicados pela maioria absoluta dos membros 
do Conselho, ad referendum da decisão da diretoria, que se integrarão de imediato após a 
aceitação. 

O Conselho se reunirá a cada trimestre, em datas estabelecidas pelo 
Coordenador. 

As atribuições do Conselho são as que se seguem, podendo ser alteradas ou 
receberem acréscimos ad referendum de decisão da Diretoria: 

1. Propor o Planejamento Estratégico da Associação, considerando a 
Programação Anual de Atividades aprovada pela Assembleia Geral, fixando as 
prioridades. 

2. Propor o orçamento para o desempenho das tarefas. 
3. Aconselhar a Diretoria quanto a medidas necessárias para o bom 

funcionamento cotidiano da Associação. 
4. Angariar recursos para o bom funcionamento dos projetos em curso ou a 

serem desenvolvidos, através de contribuições pessoais ou institucionais. 
 

2. Proposta de programação anual de atividades para 2018 
Foi aprovada a Programação de Trabalho para 2018 apresentada pela Diretoria, 

cujo teor está abaixo descrito: 
I. Propósito 

Prosseguiremos no nosso propósito de ensinar, ocupar e orientar quem precise e 
mereça, ou seja, desenvolver ações que visem melhorias de ordem social, financeira ou 
cultural, evitando o simples assistencialismo, exceto em situações extremas. 

II. Conselho Consultivo e de Planejamento 

Criado o Conselho, de acordo com os termos estabelecidos, promoveremos 
reuniões trimestrais, para que a contribuição seja efetiva, representando uma grande 
contribuição para o andamento dos trabalhos e para o crescimento da Origem. 

III. Parcerias 

Consideramos essencial a continuidade do estabelecimento de contatos diversos 
para o prosseguimento dos trabalhos. Além do Sindicato das Seguradoras do Rio de 
Janeiro, que nos tem prestado um apoio inestimável, continuaremos a estabelecer 
contatos com representantes de instituições diversas e pessoas físicas com as quais 
possamos estabelecer parcerias. 

IV. Recursos financeiros externos 

Agradecemos a todos os que têm colaborado com material ou apoio financeiro. 
O Relatório Anual de Atividades de 2017 cita os principais colaboradores. Necessitamos 
permanecer buscando formas de apoio para nossos projetos, para isso: 
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A. Solicitar contribuição de empresas privadas instaladas nas imediações da 
Comunidade e empresas que possuam institutos próprios. Após exame dos 
amigos advogados Rubem Ferman e Renato Paulino, concluímos que 
eventual apoio de empresas que contabilizem lucro real poderá ter desconto 
parcial de imposto. O texto a seguir sintetiza a análise jurídica efetuada: “A 
Associação se enquadra no disposto no Art. 84-B inciso I e 84-C da Lei 
13.019/14 para fins de benefício fiscal previsto no Art. 13 § 2º inciso III da 
Lei 9.249/95.” 

B. Concorrer em editais relacionados à nossa área de atuação, para isso 
atentando para as edições, e entrando em contato com organizações que 
consolidam informações a respeito. 

C. Obter apoios de pessoas físicas, amigos que desejem colaborar de forma 
prestimosa, sendo que de nossa parte sempre haverá total prestação de 
contas, tanto através dos balancetes e balanços quanto de documentação 
eventualmente solicitada. 

V. Autossustentabilidade 

Há necessidade permanente de reduzir custos o obter arrecadação. provindas de 
ações da própria Origem. Para isso, teremos: 

A. O bazar permanente, inclusive contemplando, além de itens recebidos em 
doação, compras e vendas diretas, consignações e fabricação própria, com 
divisão de receitas e lucros bem definidos. 

B. Outro recurso a ser utilizado é a ferramenta “doar” do Facebook, para cuja 
utilização é necessária a integração com o site. 

C. Entraremos em contato com condomínios cujos moradores possam doar 
roupas e outros itens. 

D. Também alugaremos o Espaço para eventos diversos, tais como aniversários, 
batizados, etc, desde que compatíveis com horários e certificando-nos dos 
conteúdos dos eventos. Para isso, elaboraremos Contrato, para total garantia 
de nosso patrimônio. A formalização preservará a Origem de qualquer 
problema eventualmente ocorrido, sendo adequada para ambas as partes. 

E. Em relação à Oficina de Modelagem, Corte e Costura, buscamos a 
autossustentabilidade, através da utilização de eventual capacidade ociosa 
das máquinas, nos momentos em que não haja aulas. Assim,  moradores da 
Comunidade poderão elaborar pequenas produções, desde que com o devido 
controle, e que represente algum aporte para a Origem, para ao menos suprir 
custos fixos, como luz, manutenção e material necessário para as aulas. 
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F. Quanto à redução de custos, buscaremos a execução de serviços de 
contabilidade gratuito e reduziremos ao máximo a utilização de luz, telefone 
e material de consumo. 

VI. Custos fixos 

A Associação ocupa no momento três imóveis: a sede da Presidente Vargas, 
cedida em comodato; a Oficina Amorim, de nossa propriedade e o Espaço Origem, cujos 
alugueis são pagos pelo Sindicato das Seguradoras. 

Os custos fixos incluem luz nos três locais, condomínio e IPTU na sede, IPTU 
no Espaço, contador, internet na sede e no Espaço, seguro anual no Espaço, ajudas de 
custo e manutenção. Estimamos em cerca de 3.000 reais mensais o total de custos fixos. 

VII. Projetos 

Há diversos projetos a serem implantados ou a serem continuados. 
Consideramos prioritários: 1) Equipar o Espaço Origem; 2) Dar Continuidade aos Cursos 
de Modelagem, Corte e Costura; 3) Desenvolver em 2018 o Curso Preparatório para o 
ENEM 4) Comunicação 

A respeito dos cursos acima citados possuímos experiência e os consideramos 
de grande relevância, atingindo públicos-alvo diversos. Os demais citados abaixo 
encontram-se em estágios diversos, devendo ter suas prioridades definidas a partir das 
oportunidades surgidas, dos apoios financeiros obtidos e da mobilização de voluntários. 
Elaboraremos anteprojetos para todos eles, que incluirão justificativa e orçamentação 
estimativa. Todos os projetos foram de algum modo sugeridos ou apoiados por 
moradores. 

A. Equipar o Espaço Origem 
O Espaço Origem, apresentado ao público em 16 de dezembro de 2017, 

necessita receber equipamentos permanentes, que deem guarida aos bens e sejam suporte 
aos projetos desenvolvidos, independente de suas especificidades. São de suma 
importância para dar condições aos profissionais voluntários que venham a atuar em suas 
respectivas áreas. Os equipamentos são ao menos estes: 

i. Seguro do imóvel, previsto no contrato de locação. 
ii. Extintores de incêndio - item essencial para segurança do local. 

iii. Geladeira para atender tanto os participantes dos Cursos quanto aos eventos 
por nós cedidos por cessão remunerada. 

iv. Armários - para a guarda de livros, computadores, itens do bazar e demais 
bens alocados de forma permanente no local. Como alternativa, podemos 
fechar um pequeno espaço em um dos cantos do Espaço, construindo assim 
uma pequena sala. 
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v. Cortina de ar - será instalada apenas se for verificada a necessidade, em 
função do uso do Espaço com o ar condicionado acionado. 

vi. Equipamento de som compatível com o Espaço - será útil tanto para 
eventuais aulas de música quanto para utilizar em eventos diversos, como 
teatro, dança, recreação infantil, etc. 

vii. Divisórias móveis - deverão ser cedidas pelo depósito da Aeronáutica, por 
ação do amigo Antônio Braga 

B. Cursos de Modelagem, Corte e Costura 

Especificamente em relação a estes cursos, continuaremos a promovê-los, eles 
que foram pioneiros na estruturação da Origem. A quinta turma terá início já em janeiro 
de 2018. Os cursos transcorrerão sob a direção técnica e didática da Bia e da auxiliar e 
cortadora Lenira e com o apoio da Josete. Há muitas interessadas em participar do 
Curso, o qual disporá de espaço maior, em virtude da transferência de estação de 
computador e biblioteca para o Espaço Origem, além da migração de diversos cursos 
para o novo local. 

C. Aulas preparatórias para o ENEM 

Especificamente para o Curso Preparatório para o ENEM, este será ministrado 
pelos professores Cleiton, Débora, Júlia, Leila, Raphael, Sérgio e Tays. Os programas e 
cronogramas estão sendo efetivados de maneira colaborativa. A sala de aula, no segundo 
andar do Espaço Origem já conta com ar-condicionado, bebedouro, quadro, banheiro e 20 
carteiras, cedidas pela Escola Eliezer Max, através do nosso amigo Rubem Ferman. 

Necessitamos equipar a sala de aula com computadores, internet mais potente e 
um aparelho de TV - um projeto dispendioso. Equipar a sala é tarefa importante para que 
as aulas sejam ministradas de maneira mais proficiente. Temos um projeto desenhado 
pelo amigo Geilson, o qual está sendo aperfeiçoado, buscando opções mais baratas e 
eficientes, de modo que a sala seja equipada da maneira mais adequada e os custos 
otimizados.  

D. Comunicação 

Assim como todo empreendimento, necessitamos de um projeto global de 
Comunicação. Aperfeiçoaremos os instrumentos já existentes - site, googlegroup e 
facebook - sendo que neste há recursos a serem utilizados com mais intensidade, como 
“impulsionar” e outros ainda não utilizados, como por exemplo “doar”. O site deverá ser 
atualizado periodicamente e não deixar de manter registrada toda a documentação 
pertinente. Além desses instrumentos, outros poderão ser agregados, tais como instagram 
e whatsapp, o qual já vem sendo utilizado de forma limitada em pequenos grupos de 
apoio e execução. A criação de um logo representativo é outro instrumento de fixação de 
imagem a ser implementado. Ressaltamos também a importância da comunicação física, 
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composta basicamente de cartazes e folders, para aqueles que não têm por hábito, ou não 
possuem acesso a instrumentos informatizados. 

E. Biblioteca 

A biblioteca está estabelecida com estantes e livros de boa qualidade. O passo 
seguinte, já em execução por Mariana e Cleiton, é proceder à seleção, catalogação e 
informatização. Possuímos os equipamentos para tal, sendo necessários armários que 
contenham os livros (ou um espaço reservado), para que estejam protegidos, tendo em 
vista que o Espaço Origem também será cedido para eventos, daí a necessidade de 
preservar o acervo. 

F. Salão de Estética e Cabeleireiro 

A infraestrutura básica já foi montada pelo amigo Paulo Germano - ralo, água e 
pontos de luz. Necessitamos espelho, cadeiras, lavatório e produtos para em seguida 
contatarmos com profissionais voluntários especializados.  

De imediato, será implantado um curso de automaquiagem, para o qual já 
temos a voluntária Mayara, profissional da área, sendo o investimento pequeno, reduzido 
à compra de alguns espelhos e material que tentaremos obter por doação. As carteiras 
doadas pela Escola Eliezer Max atendem perfeitamente às cerca de seis alunas que o 
curso comporta por vez, sendo que duas aulas de duas horas cada são suficientes para 
cada turma. 

G. Aulas de Violão 

Possuímos sete violões. O investimento seria a compra de mais alguns, além de 
conseguirmos professor voluntário, ou remunerado com pequena ajuda de custo. 

H. Artesanato 

Há demanda por essa atividade, particularmente entre as pessoas mais idosas. 
Neste caso, além dos investimentos de mesa e material, precisamos de instrutor 
voluntário, que acreditamos poder obter. É preciso definir também o tipo de artesanato a 
ser desenvolvido, considerando tanto os interesses manifestados quanto os custos 
envolvidos. 

I. Mini lan house 

Ideamos a instalação de duas ou três estações, com impressora e internet para a 
utilização por parte de interessados em produzir trabalhos escolares ou de outros teores, 
com um pequeno pagamento apenas para as despesas de luz, manutenção e eventuais 
folhas de papel. A entidade Recicladora Urbana foi contatada pelo amigo Augusto. 
Fornece para organizações sem fins lucrativos boas opções de equipamentos reciclados, 
com preços bem menores que os do mercado, sendo assim uma eventual opção para a 
obtenção de equipamento. 
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J. Espaço de cultura para crianças 

A ideia é disponibilizar livros e jogos para crianças que, devidamente 
acompanhadas ou autorizadas por seus pais possam divertir-se e ao mesmo tempo educar-
se com jogos, brinquedos e demais material disponibilizado. 

K. Teatro 

A despeito de vivermos a era da informática, teatro ainda é opção atrativa, tanto 
para quem deseja atuar ou dirigir quanto para quem aprecia assistir. Será preciso investir 
inicialmente em biombos e cadeiras para os assistentes. A escolha de boas peças é 
essencial, para isso deverá ter a aprovação prévia da Diretoria. Acreditamos que há 
voluntários internos e externos dispostos a prestar colaboração nessa área. 

L. Teatro de marionetes 

Necessitamos primeiramente do cenário e alguns bonecos. Consideramos 
atraente e saudável para crianças, consistindo em uma opção positiva para jogos 
eletrônicos, consistindo em bom entretenimento não informatizado. Profissionais 
voluntários seriam contatados, com a vantagem de termos o equipamento necessário para 
as performances, caso este seja obtido. 

M. Histórias Contadas 

Projeto voltado especialmente para crianças, gera grande interesse, 
especialmente com a utilização de recursos audiovisuais, tais como música e vídeos. 

N. Cinema 

Embora a projeção de filmes de diversos conteúdos esteja disponível através de 
diversas mídias (cinemas, TV, internet, etc), a projeção direta no Espaço pode representar 
um acontecimento de convivência. O investimento principal seria a de um aparelho de 
TV de tela grande. 

O. Dança 

Não requer grande investimento, exceto equipamento de som. Temos um 
professor voluntário para passos básicos de dança de salão e mais outro potencialmente 
disponível. 

P. Artes marciais 

Se orientadas por profissionais qualificados, pode representar boa e saudável 
ocupação. As atividades de lutas de um modo geral são consideradas bom instrumento 
para refrear agressividade e propiciar autoestima. 

VIII. Encontros e palestras - espaço de convivência 

Continuaremos promovendo encontros e palestras sobre diversos temas de 
interesse de moradores e pessoas de fora, tais como saúde, educação, higiene, economia, 
etc. Assim como já ocorre na Oficina, o Espaço Origem poderá ser também vocacionado 
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como uma área de convivência. Disponibilizaremos o espaço de forma controlada para 
atividades diversas. 

IX. Gerenciamento das Atividades 

É necessário o gerenciamento constante das tarefas e instalações e dos 
equipamentos. Mariana está encarregada de manter Espaço Origem aberto na maior parte 
do tempo, zelando pela integridade do local; informar o andamento dos trabalhos à 
diretoria; representar a Associação quando solicitado; atualizar eventualmente 
instrumentos de comunicação, tais como Facebook, site, instagram, etc.; manter contato 
com pessoas e empresas potencialmente doadoras; transportar doações ofertadas; divulgar 
por meios estabelecidos o teor dos cursos a serem desenvolvidos; atender interessados em 
participar dos projetos, explicando as condições de participação; receber inscrições de 
interessados; organizar listas de presença nos diversos cursos realizados; promover 
avaliações quando solicitado; manter a biblioteca física organizada e administrar 
empréstimos de livros; efetuar eventuais pagamentos e administrar o bazar permanente, 
prestando contas dos valores obtidos. 

X. Orientação 

Permaneceremos mantendo orientação relacionadas a emprego, educação e 
saúde, o que representa um dos nossos propósitos estatutários. Utilizaremos as 
ferramentas necessárias, tanto físicas (cadastros, cartazes) quanto informatizadas. O 
objetivo primeiro é informar sobre oportunidades, além de aconselhar e encaminhar, na 
medida de nossas possibilidades. Enfatizamos a elaboração de cadastros, ainda que 
parciais, para que possamos agir de maneira mais consistente nas reais necessidades 
observadas. 

XI. Inventário 

A Associação está crescendo e a quantidade de bens patrimoniais por 
conseguinte vem aumentando. Daí a necessidade de catalogação, inclusive dos livros. O 
inventário dos bens será efetivado da maneira mais simplificada e funcional possível. 

XII. Regimento Interno 

O Regimento Interno, documento exigido pelo Estatuto, encontra-se em forma 
de minuta, necessitando ser efetivado, o que deverá ocorrer no transcorrer do ano de 
2018. 

XIII. Atividades-meio 

Permaneceremos buscando simplificar as atividades-meio da Origem, para que 
possamos nos dedicar de forma intensa às finalidades precípuas da Associação. Estamos 
em contato com Banco, operadoras de telefonia, Sindicato, imobiliária, contador, etc, 
para que os pagamentos e a administração de um modo geral aconteça da maneira mais 
simplificada possível. 
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XIV. Arquivos 

Após cinco anos de atividades, a Origem já produziu centenas de arquivos 
físicos, e principalmente digitalizados, que necessitam de melhor organização, tanto para 
que as consultas possam ser realizadas de maneira mais eficiente quanto para servir de 
memória da história da Associação, possibilitando a consulta por parte das próximas 
gerações. Buscaremos agir nesse sentido. 

XV. Eleições 

Em 2018 haverá eleições para a Diretoria. Pretendemos, na medida do possível, 
agregar cada vez mais jovens moradores e não moradores na estrutura formal da 
Associação, especialmente aqueles que já estejam colaborando em diversos níveis nos 
projetos da Origem. 

 
3. Contas 

Foram aprovadas as contas de 2017, as quais tiveram parecer favorável do 
Conselho Fiscal. Os balanços e demonstrativos serão divulgados através do site da 
Associação. 
 

Após segunda convocação, e decorrido o tempo necessário para a redação, esta 
Ata foi aprovada de acordo com as disposições estatutárias. 

 
 
Rio de janeiro, 30 de janeiro de 2018 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Danielle Cristina Pereira Gonzo 
Segunda-Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Jorge Hijjar 
Presidente 


