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ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 27-01-2021 
 

Foi realizada em 27 de janeiro de 2021 Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO DE 
ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE - ORIGEM/AMORIM, conforme 
requisito estatutário. Na oportunidade, verificado o quorum exigido, foram debatidos e decididos os 
seguintes temas: 

 
I 

Foi aprovado o Relatório Anual de Atividades de 2020 apresentado pelo Conselho Diretor, o 
qual tem o seguinte teor: 

“RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020 
Prosseguimos cumprindo rigorosamente todos os preceitos legais e estatutários, tomando 

iniciativas compatíveis com os propósitos e objetivos da Associação. 

O ano de 2020 foi atípico, obrigando-nos a um redirecionamento das atividades programadas em 
2019. A pandemia atingiu de forma radical as pessoas e empresas, o que entretanto não impediu de 
desenvolvermos diversas atividades. 

1. A obra 

A obra no Espaço da Rua Castro Tavares prossegue a passos largos. Faltam apenas acabamentos 
e embelezamentos. Como se trata de um galpão, com pé-direito muito alto e rústico, fazemos o possível 
para tornar o espaço agradável. 

Passaremos à fase de equipar e embelezar o local. É necessário fazer isto enquanto as aulas ainda 
não estão acontecendo em razão da pandemia. São necessários computadores, ventiladores 
(possivelmente diversos serão doados), ares-condicionados, mesas, cadeiras de estudantes, araras, móveis, 
bebedouro, geladeira, torneiras com filtro, fogão elétrico, fiação, etc. Além disso precisamos completar o 
sistema de ventilação e refrigeração. 

Estamos permanentemente recolhendo doações, sempre bem-vindas, mas precisamos de mais, 
especialmente as dos itens citados acima. 

Ressaltamos que as dificuldades foram imensas. Trata-se de um terreno mais baixo que os dos 
vizinhos, daí haver infiltrações nas paredes. O sistema de esgoto estava deteriorado. Tivemos que corrigir. 
A rampa existente não permitia acesso a cadeirantes – tivemos que derrubar e construir outra. Houve um 
vazamento de água na tubulação antiga, o que está nos custando uma grande luta para que não sejamos 
cobrados pela CEDAE de uma quantia sem sentido. Lutamos muito para obter material e mão de obra o 
mais em conta possível, daí nem sempre o serviço foi o melhor – então vieram os esforços para corrigir. 

A Oficina de Modelagem, Corte e Costura está requerendo manutenção, pois há infiltrações 
vindas do terreno vizinho e de uma escadaria. O conserto está orçado a princípio em 3 mil reais, valor 
fora do nosso alcance. Estamos tentando fazer mais em conta. 
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Se a obra ficou perfeita? Não podemos dizer isso, mas podemos afirmar que foi feito o máximo 
possível. Houve estresses, vimos que o projeto poderia ser melhor ainda, há acabamentos que não são 
perfeitos. Mas de um modo geral tudo está muito bom e bonito. 

E o mais importante: o espaço está funcional. Foram construídas 3 salas de aula, uma sala de 
música, uma sala de artesanato, um pequeno palco, dois banheiros, cozinha, espaço para biblioteca, 
espaço para bazar, recepção, um espaço generoso para esportes marciais, escritório com duas estações de 
trabalho, espaço para reuniões e banheiro. 

Com tudo o que foi feito, “o céu será o limite”. Nossos projetos propiciarão, além de efetividade, 
também dignidade aos beneficiados. 

alvará 

Estamos em uma grande cruzada para obter o alvará de funcionamento. Infelizmente nos custará 
caro. Poderíamos ignorar esta autorização, mas não faremos. Não podemos ser acusados de não ter todas 
as instalações regularizadas. É um caminho longo e caro, pois requer um projeto específico e a compra e 
instalação de equipamentos. Estamos avaliando com diversas empresas, buscando a forma mais barata e 
efetiva. 

apoios 
Agradecemos a todos que nos apoiam. São doações individuais; doações de Institutos e de 

diversas empresas – com dinheiro, material ou trabalho. Sem esse apoio não teria sido possível nem 
começar a obra, quanto mais levar ao estágio final em que se encontra. 

 

2. A pandemia 
Infelizmente, prosseguem as restrições concernentes à pandemia. A distribuição de cestas e 

mantimentos em geral prossegue. A entrega e correção de exercícios de matemática e português para as 
crianças também. Ainda não há perspectivas da volta das atividades. Pretendemos, ao menos, realizar um 
bazar no início de 2021, para movimentar mais o espaço. Claro que teremos todos os cuidados – uso de 
máscaras, álcool, e medição da temperatura de quem entrar no local. 

Lembramos que a distribuição de cestas básicas extrapolou os limites da Comunidade Amorim, 
chegando a diversas outras comunidades de Manguinhos e indo a outros locais muito mais carentes. O 
número de cestas distribuídas chegou a 6.300, tarefa sempre comandada pela Mariana. Adotamos o 
critério de atender pessoas e famílias realmente carentes. 

 
3. Os projetos 

Desenvolvemos de forma bem detalhada o projeto que consideramos o mais importante da 
Origem: o de Reforço Escolar. O projeto está desenhado com opções de maior ou menor complexidade, 
dependendo dos recursos a serem obtidos. A diferença dos níveis de ação encontra-se na possibilidade de 
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contarmos com maior ou menor número de profissionais especializados. Em qualquer dos casos 
precisamos obter recursos de que não dispomos no momento. Daí a luta que precisamos encetar para 
viabilizar esse nosso sonho. O apoio de todos é essencial! 

 
Os demais projetos são os mesmos que já vínhamos desenvolvendo no Espaço anterior – 

capoeira; artesanato; dança; modelagem, corte e costura; colônia de férias cultural e vestibulares sociais. 
A todo momento recebemos sugestões de outras atividades, as quais serão estudadas para a definição de 
viabilidades. 

4. O Natal 
Além de atender às crianças da Comunidade Amorim, realizamos um evento na Comunidade de 

Triagem, um local extremamente carente. O evento foi organizado por mais de 40 voluntários, da 
ORIGEM e das Associações A Rua é Nós e Semeando Alegria. 

Distribuímos brinquedos, kits de higiene, comidas e bebidas para cerca de 500 crianças. Houve 
um papai noel, e para as cerca de 150 famílias cestas básicas, frango e panetone. 

Sabemos que esta não é a finalidade principal da ORIGEM, mas foi um grande momento para os 
beneficiados, que de outro modo passariam o Natal em branco. Pretendemos trazer o máximo possível de 
crianças locais para nossas atividades de ensino e ocupação sadia, assim que for possível. 

Foi gravado um documentário sobre a atividade, de forma gratuita pelo amigo Daniel. 
Distribuímos um trailer, que dá uma pequena noção do que foi o evento. 

 

5. OSCIP 
Quando elaboramos nosso Estatuto, há cerca de 8 anos, fizemos tudo de acordo com as 

exigências previstas em lei para nos tornarmos uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público. Até aqui não fizemos esse registro por não julgarmos necessário. As vantagens de 
registrar a Origem no Ministério da Justiça seriam a possibilidade de no futuro poder efetuar parcerias e 
convênios com órgãos públicos e propiciar a doadores empresariais o desconto de imposto de renda, 
desde que declarassem com lucro real. Entretanto, esta segunda possibilidade não depende mais de 
sermos “OSCIP”. A legislação já permite tal benefício fiscal aos doadores para uma entidade como a 
nossa. Por isso, estancamos a ideia. 

Entretanto, temos observado que diversos formulários referentes a pedidos de apoios questionam 
se somos OSCIP. Cremos que seja um fator que aumente nossas chances de êxito, pois teremos o 
“carimbo” do Ministério da Justiça. Além disso, o título nos deixa aptos a estabelecer convênios com 
órgãos públicos para administrar instituições tais como creches, hospitais, asilos, etc. Embora não seja 
uma perspectiva imediata, o título nos deixará em condições caso evoluamos nesse sentido. 

O ônus da classificação seria a prestação de contas periódica, ou seja, mais uma tarefa 
burocrática a desempenhar, nós que temos uma estrutura administrativa bastante limitada. 
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6. Sustentabilidade 

Sem o apoio externo não conseguiríamos ir adiante. Dependemos das doações individuais e do 
Sindicato das Seguradoras do RJ/ES e diversos outros apoios que temos obtido, tanto de pessoas físicas 
quanto de pessoas jurídicas. Entretanto, precisamos continuar buscando formas de arrecadação para 
suprir as despesas. As ajudas de custo que pagamos são irrisórias – há necessidade de revisão. 

As despesas serão crescentes, pois teremos contas de luz e água sempre aumentadas, além de 
manutenção, IPTU, taxas de incêndio, etc. 

 
Buscamos a sustentabilidade ao menos parcial dos projetos, o que não é fácil. Precisamos manter 

o caráter de gratuidade, para que não desapareçam apoios institucionais. Pensamos (e já testamos no ano 
passado), a adesão dos pais dos alunos através da aquisição de camisetas por nós produzidas. Assim, 
manteríamos o caráter gratuito e obteríamos alguma verba para a execução dos projetos. Excluímos da 
adesão, claro, aqueles que se encontrem sem condições, os quais receberam a camiseta sem ônus. 

Estamos projetando a produção de peças de vestuário na nossa Oficina, de modo a propiciar 
algum lucro. Buscamos o apoio do Instituto Ekloos para obter um capital de giro, fundamental para o 
início do processo. Temos como recursos a disponibilização de modelista e costureiras da Comunidade, 
inclusive algumas formadas no nosso Curso; maquinário moderno e isenção de impostos. Precisamos 
então identificar o tipo de peças a serem produzidas e principalmente o giro necessário (tecidos, 
aviamentos, material diverso e recurso financeiros) para iniciar o processo. 

Por enquanto, produzimos camisetas em parceria com o Samba Social Clube, as quais serão 
vendidas por 65 reais, a título de apoio para nossos projetos. 

Outras possibilidades de obter algum recurso são a realização de bazares com vestimentas 
doadas e aluguel do espaço, claro que de forma controlada. 

 
7. Apoios gerais 

Além dos apoios financeiros e materiais individuais – fundamentais para o nosso funcionamento, 
o momento propiciou uma série de contatos, ou ampliação de contatos, que têm permitido parcerias e 
recebimento de apoios institucionais. 

Cito as ONG’s Semeando Alegria e A Rua É Nós – que já vinham trabalhando conosco, e que 
ampliaram o a colaboração mútua. Especificamente quanto à distribuição de cestas básicas e mantimentos 
tivemos o apoio do Instituto Ekloos, do Instituto da Criança, do PHI e do Banco da Providência. Através 
do Rio contra o Corona, tivemos apoio das empresas Natura, Boticário, Nívea e Granja Mantiqueira, 
entre outros. Também como apoio de material e divulgação, tivemos o Rotary (brinquedos), o Samba 
Social Clube e a Michelin. Diversas empresas doaram material para a obra. O proprietário do imóvel 
reduziu o valor do aluguel por quatro meses. Agradecemos a todos! 

No final do ano recebemos um apoio da Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro, o 
qual ajudará a transformar nossa Oficina em uma produtora de peças de vestuário. 
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E não podemos deixar de citar, com ênfase, as pessoas da Comunidade e de fora que têm atuado 
como voluntários na distribuição das cestas, inclusive em locais distantes, participando de mutirões, e 
apoiando de diversas outras maneiras. Trabalham com o único intuito de ajudar na ação social. 

 
 

8. Comunicação 
Temos buscado uma maior comunicação através dos meios disponíveis como Facebook, 

Instagram e site. Há muito o que fazer nessa área, a qual consideramos importante para o permanente 
crescimento da Origem. O site precisa ser mais comunicativo e representar uma plataforma para a 
recepção de possíveis contribuições e vendas. O Instagram e o Facebook devem ser alimentados 
permanentemente. 

Deparamo-nos com a extrema carência de recursos para investimentos e de pessoal para levar 
adiante a melhoria desses instrumentos. Esperamos a colaboração de todos, empresas e indivíduos, para 
que efetivemos o que já temos planejado na área.  

 

9. A administração 
segurança 

Temos seguro de responsabilidade civil, incêndio e roubo. Recentemente, instalamos alarme e 
câmeras de segurança. Houve ônus financeiro, mas essas providências foram julgadas essenciais. 
inventário 

Precisamos elaborar um inventário do material e equipamentos da Origem. Elaboramos um 
sistema simples e possuímos um rotulador. É necessário um trabalho detalhista, já que os itens de 
propriedade da Origem cresceram em número, abrangendo também as máquinas e equipamentos da 
Oficina de Modelagem, Corte e Costura. 
cadastro 

Temos uma planilha desenhada para cadastrar todos os beneficiários e apoiadores da Origem, 
projetada com flexibilidade para extrair as características e os nomes relativos a cada um dos projetos ou 
ações. Por enquanto, há falta de pessoas para executar esse trabalho, devido à extrema mobilização em 
torno da obra, ao atendimento às crianças do Reforço Escolar e à distribuição de cestas básicas e 
mantimentos, tanto na Comunidade quanto em locais distantes. 
transparência e planejamento financeiro e de atividades 

Passamos a adotar a elaboração de fluxo de caixa mensal visando dar informação aos 
contribuintes contumazes e aos membros do Conselho e da Diretoria sobre as receitas e despesas e 
disponibilidade financeira. Com o crescimento das atividades da Origem, fica evidente a necessidade de a 
administração trabalhar com planejamento financeiro através de orçamento anual, o que pretendemos 
implementar ainda este ano para o segundo semestre e assim proceder a cada mês de dezembro em 
relação ao ano seguinte. Quadro contemplará o planejamento anual das atividades, em consonância com o 
orçamento financeiro. 

 



 
 

6 

Finalmente, ressaltamos a essencialidade da manutenção e busca de mais apoio financeiro, sem 
o que, pouco poderemos progredir no trabalho atual e nos que estão por vir.” 

 
 
 
 

II 
 

Foi aprovada a Programação Anual de Atividades para 2021 apresentada pelo Conselho 
Diretor, a qual tem o seguinte teor: 

 
“PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES PARA 2021 

“Trabalharemos ainda com um quadro de restrições consequentes da pandemia do coronavírus. 
Ainda assim procuraremos enfatizar as tarefas relativas à educação e ocupação sadia, com todos os 
cuidados protocolares, evitando aglomeração, exigindo o uso de máscaras e procedendo à higienização 
permanente. Quanto ao novo Espaço, garantiremos a operacionalidade sob indicadores concretos de 
eficiência. 

 
A lista de tarefas abaixo poderá sofrer alterações e acréscimos em função da realidade que se 

apresente, sempre mantendo os mesmos parâmetros de segurança. 
 

1. Aperfeiçoar a entrega de exercícios para as crianças do Reforço Escolar. 
 

2. Voltar a realizar vestibulares sociais (incluem nível superior, técnico e especialização). 
 

3. Aperfeiçoar os projetos que exigem aglomeração para deixá-los prontos para implementar 
assim que possível. 

 

4. Transformar nossa Oficina, além de espaço para aulas, também em uma pequena confecção. 
 

5. Equipar e embelezar o Espaço da Castro Tavares para deixá-lo pronto para o futuro – muito 
breve, espera-se. 

 

6. Buscar novas parcerias e incrementar as já existentes. 
 

7. Continuar a distribuição de cestas básicas e mantimentos. 
 

8. Permanecer buscando apoios financeiros de empresas (principalmente através de projetos 
previstos em editais) e pessoais (com nosso monitoramento, informações em primeira mão e doação de 
pequenas lembranças para os colaboradores). 

 

9. Aperfeiçoar nosso sistema de informações e comunicação (financeira e redes). 
 

10. Realizar bazares periódicos, com ingresso controlado. 
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11. Providenciar o Cadastro Geral dos apoiadores e beneficiados. 
 

12. Efetuar o inventário de nossos bens. 
 

13. Obter o título de OSCIP. 
 

14. Realizar manutenções permanentes nas nossas instalações, evitando gastos posteriores 
maiores.” 

III 
 

NOVOS ASSOCIADOS 
A Assembleia aprovou a admissão dos seguintes nomes, já aprovados ad referendum dessa 
Assembleia: 

Aline Barcellos Galdino 

Anderson Gonçalves 

Austro Amaral dos Santos Jr. 

Daniele de Oliveira Gomes 

Gabriela Moreira Ramos de Souza 

Kelly Siqueira de Amorim 

Maria Givonete da Silva Telles 

Mayara da Costa Carvalho 

 
IV 

 
CONTAS 

Foram aprovadas as contas de 2020, 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, 27 de janeiro de 2021 
 
_____________________________ 
Ronaldo Mendonça Vilela 
Primeiro-Secretário 

 

 

___________________________ 
Jorge Hijjar 
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Presidente 


