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REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR EM 26/12/18 
 

Presentes: Jorge Aiub Hijjar / José Carlos de Almeida Gouvêa / Luiz 

Tavares Pereira Filho / Mariana Lima Reis / Paulo Roberto Amador dos 

Santos / Renato Paulino de Carvalho Filho / Ronaldo Mendonça Vilela 

 

Relatório Anual de Atividades de 2017 
 

De acordo com os Art. 17, item VII, apresentamos o seguinte 

Relatório de Atividades relativo ao no ano de 2018, para apresentação à 

Assembleia Geral: 

 

“Prosseguimos cumprindo rigorosamente todos os preceitos legais 

e estatutários, tomando iniciativas compatíveis com os propósitos e 

objetivos da Associação. 

1. Estatuto 

A Assembleia Geral de 22/09/18 aprovou um novo Estatuto, o 

qual já foi registrado em Cartório. 

Os principais objetivos do novo Estatuto podem ser assim 

resumidos: 

a. Tornar o Conselho um órgão estatutário. 

b. Simplificar a administração, eliminando excesso de reuniões. 

c. Criar o cargo de Diretor Executivo. 

d. Definir as diretorias estatutárias, com nomes e respectivas funções e 

responsabilidades. 

O Conselho Diretor, no uso de suas atribuições, elegeu a Diretoria 

da Associação, com registro na ata da reunião do Conselho de 09/10/18. 

 

2. Finanças 
Prosseguimos com a necessidade de equilibrar as despesas da 

Associação. Por decisão nossa, a conta bancária não admite o uso de 

“cheque especial”. Assim permanecemos e permaneceremos sem qualquer 
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dívida bancária. Entretanto permanecemos em déficit, que é coberto por 

economias de gastos com energia elétrica, vendas do bazar e 

principalmente com doações extras. Há necessidade de obter novos apoios, 

empresariais e individuais. Conseguimos um excelente apoio das amigas 

advogadas Isabel Bocater e Luiza Rangel. Buscaremos contato com 

empresas instaladas no entorno da Comunidade, especialmente nos bairros 

de Manguinhos e Bonsucesso. 

Estamos aplicando a filosofia de solicitar contribuições dos 

participantes em nossos programas, para que a valorização do que é 

oferecido ocorra de forma mais acentuada. Em vez da cobrança direta, as 

contribuições deverão ocorrer através de venda de rifas por parte dos 

participantes, realização de chás com pequenas cobranças e assim por 

diante. 

 
3. Atividades 

Estamos evoluindo nas atividades, sempre considerando as 

limitações de nossa estrutura e a realidade financeira. A Associação tem-se 

tornado bastante conhecida e reconhecida, tanto na Comunidade quanto 

em seu entorno. Nossa página no Facebook tem recebido grande número 

de visualizações e compartilhamentos, que sempre crescem quando algum 

projeto mais abrangente é desencadeado. 

Prosseguimos desenvolvendo atividades de Ensino, com relevo 

para o Reforço para alunos do Ensino Fundamental. Verificamos que o 

aprendizado é precário na região. As aulas ministradas diminuem a 

defasagem. 

Aperfeiçoamos a Biblioteca, com a aquisição de mais estantes, a 

seleção de livros por tema e o descarte de alguns em condições totalmente 

precárias. Ronaldo e Estela contribuíram decisivamente para o processo. 

As aulas de capoeira permanecem com sucesso, agora com 

separação por faixa etária. Têm sido bastante motivadoras para os alunos. 

As aulas de artesanato têm obtido grande adesão, abrangendo 

senhoras, jovens e algumas crianças. 

O Curso de Modelagem, Corte e Costura teve desenvolvida a 

quinta turma. Há fila de interessadas em formar novas turmas. 
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Conseguimos a doação de mais uma máquina industrial reta moderna, 

através de Luiz Tavares, sendo o valor destinado para mais uma. 

O Curso de Operador de empilhadeiras representou um grande 

sucesso. As aulas teóricas foram desenvolvidas no nosso Espaço. As aulas 

práticas também tiveram nosso acompanhamento. 

Procuramos acompanhar, na medida do possível, através da 

Mariana, a situação das crianças carentes da Comunidade, prestando 

orientação e ouvindo suas demandas. 

Um parceiro advogado atendeu diversos moradores, orientando-os 

nas áreas trabalhista, previdenciária e familiar. 

Promovemos encontros festivos e sociais, de alta relevância para 

a integração e para a identificação do nosso Espaço como área de 

convivência. Houve encontros relativos ao dia das crianças, natal e 

organizamos uma colônia de férias, abrangendo mais de 100 crianças, com 

atividades lúdicas e passeios.” 

 

PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES 
PARA 2019 

“As propostas para 2019 estão detalhadas no documento 

‘Apresentação Geral’, registrado no nosso site. Procuraremos cumprir 

todos os itens assinalados nas quatro áreas, discriminadas abaixo. 

1. Ensino 

Reforço escolar - ensino fundamental 

Reforço escolar - ensino médio 

Biblioteca 

Contação de histórias 

Capoeira 

Artesanato 

Aulas de violão 

Aulas de dança 

Aulas de automaquiagem 

Palestras 

2. Profissionalização 

Curso de modelagem, corte e costura 
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Curso de operador de empilhadeiras 

Curso de refrigeração 

3. Social 

Assistência social 

Orientação jurídica 

4. Espaço de Convivência 

Encontros festivos e sociais 

Encontros informais 

Colônia de férias 

 

Além desses projetos, estaremos atentos para projetos futuros, até 

então pensados, porém ainda carentes de recursos financeiros e humanos: 

1. Orientação para educação e emprego 

2. Teatro 

3. Teatro de marionetes 

4. Curso de estética 

5. Curso de orientação para trabalho doméstico 

6. Aperfeiçoamento de cadastro unificado 

7. Lan house 

8. Cinema” 

9.  

Após decorrido o tempo necessário para a redação da Ata, esta foi 

aprovada pelos presentes e assinada pelo Primeiro-Secretário e pelo 

Presidente da Associação. 

 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018 

 

 

_______________________ 

Ronaldo Mendonça Vilela 

Primeiro-Secretário 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Jorge Aiub Hijjar 

Presidente 


