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ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 03/01/2022 
 
 

Em 03 de janeiro de 2022, às 10h30minutos, na sede da Associação de Orientação 
para Emprego, Educação e Saúde Origem/Amorim, situada na Rua Castro Tavares, 156 - 
Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se os associados em Assembleia Geral, em 
segunda convocação, com o objetivo aprovar o Relatório de Atividades de 2021, a Proposta 
de Programação Anual de Atividades para 2022, as Contas de 2022 e rerratificar a nomeação 
do Conselho Diretor da Associação. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. Jorge Aiub Hijjar, Presidente da Associação, 
solicitou que fosse indicado algum dos presentes para presidir a Assembleia. Por aclamação, 
foi indicada a Sra. Kelly Siqueira de Amorim, que designou a mim, Anderson Gonçalves para 
secretariar os trabalhos e redigir esta Ata. 

Em seguida, foi verificado o quorum estabelecido em segunda convocação pelo § 

2° do Art. 11 do atual Estatuto. 

 
I 

Foi aprovado o Relatório Anual de Atividades de 2021 apresentado pelo Conselho 
Diretor, o qual tem o seguinte teor: 

 
“RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2021 

Prosseguimos cumprindo rigorosamente todos os preceitos legais e estatutários, 
tomando iniciativas compatíveis com os propósitos e objetivos da Associação. 

O ano de 2021 foi de retomada. Tivemos a oportunidade de realizar diversas atividades 
presenciais, intercalando com as remotas. 

Ressaltamos as atividades desenvolvidas: 

1. Reforço Escolar – Consolidamos as tarefas presenciais de aulas de Matemática e 
Português. Temos 4 professores recebendo ajuda de custo, com aulas de manhã e de tarde, 
sempre no contraturno. Atingimos o número de 75 crianças frequentando nossas salas de aula. 
Poderemos absorver muitas mais, desde que haja recursos. 
O desempenho das crianças é acompanhado detalhadamente, e os pais ou responsáveis são 
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convocados periodicamente para verificar o desempenho das crianças e estimulá-las. 
Temos utilizado uma reserva financeira para o trabalho, pois não há patrocínio diretamente 
vinculado ao Reforço Escolar. 

 
2. Projeto de Literatura para as crianças – Entregamos prêmios para os maiores 

leitores. Acreditamos que o incentivo à leitura seja de grande valia para o futuro dos nossos 
pequenos. Nossa biblioteca é voltada especialmente para o público infantojuvenil. Aline 
coordena as atividades, incentivando as leituras, inclusive através de um “passaporte de leitura” e 
nomeando de forma revezada “comissões” de crianças para zelarem pelos livros. 

 
3. Capoeira – Retomamos as aulas, para grande alegria e envolvimento das crianças 

e jovens. 
 
4. Cestas básicas – Permanecemos distribuindo as cestas, embora em um número 

menor do que no auge da pandemia. Atingimos cerca de 10.000 cestas entregues, de forma 
totalmente criteriosa. 

 
5. Dia da criança – Promovemos um encontro das crianças no nosso Espaço, 

contando com refeições, teatro, presentes e brincadeiras de todos os tipos. Estiveram presentes 
cerca de 200 crianças, fora os adultos e jovens que as acompanharam. 

 
6. Natal – No dia 18 de dezembro aconteceu o Natal da Origem, para 160 crianças, 

participantes dos nossos projetos. Todas receberam presentes, doados por padrinhos, pelo Rotary 
e por pessoas avulsas. Houve refeições, brincadeiras e atividades diversas. Entendemos os 
encontros em datas específicas como sendo uma forma a mais de acolhimento e integração entre 
os participantes dos nossos projetos, incluindo os familiares. Acolhemos também crianças de 
outras comunidades - estas bem mais carentes do que as da Comunidade Amorim. 

 
7. Origem Mulher – Apesar de não ser nosso foco principal, não podemos deixar de 

atender a uma importante demanda. Trata-se de uma rede de apoio jurídico e orientação geral 
para mulheres, tanto no que diz respeito a direitos gerais quanto a possíveis submissões, assédios 
e outros tipos de violência. Já aconteceram dois encontros, com a presença de advogadas e 
juízas. Pretendemos transformar essa atividade em um projeto contínuo. 

 
8. Assistência Social – Adaptamos nosso Estatuto para enfatizar as atividades de 

Assistência Social por nós desenvolvidas. Capitaneados pela Mariana, Assistente Social, temos 
atuado nesse sentido, de acordo com a legislação vigente e sempre considerando a diferença 
entre uma real Assistência e o simples assistencialismo. E, importante, no final de 2021 
obtivemos enfim o Certificado de Entidade de Assistência Social, após uma longa batalha 
burocrática e demora do Conselho Municipal, em função da pandemia. 
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9. Criança e adolescente – obtivemos também o Certificado Municipal de Defesa da 

Criança e do Adolescente, importante em si e fundamental para obtermos o CEBAS – 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, documento federal, importante item 
para conseguirmos apoios institucionais. Já entramos com o pedido para obter o Certificado. 

 

10. Documentos e Direitos – Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência 
Social recebemos técnicos dessa secretaria para orientar moradores a respeito de como tirar 
documentos, reivindicar direitos legais, iniciar processos, etc. Foram atendidas cerca de 180 
pessoas. 

 
11. Bazar – Agradecemos a todos que têm doado roupas, acessórios, bijuterias, 

sapatos e material diverso, inclusive eletrônicos, para que o Bazar possa prosperar e assim, poder 
suprir parcialmente nossos gastos correntes. 

 
12. Colônia de férias – agora, em janeiro de 2022 levaremos cerca de 70 crianças para 

o Campo dos Afonsos, durante cinco dias, para visitas guiadas, inclusive para o importante 
Museu Aeroespacial. É uma oportunidade ímpar para crianças moradoras de comunidades 
entrarem em contato com tecnologias, histórias e divertimento. A tarefa é orientada e organizada 
pela Mariana, e encontra dificuldades especialmente quanto ao transporte. 

 
13. Adaptamos o Estatuto para que contemplasse com mais ênfase as atividades de 

Assistência Social, uma tarefa abrangente, as quais já vimos desenvolvendo em diversos 
aspectos. 

 
14. Aperfeiçoamos o site da Origem, tornando-o mais dinâmico e claro, e permitindo 

a captação de recursos a partir de seu acesso. 

 

E – fundamental – contamos e continuaremos contando com o apoio das instituições e 
amigos, para que entremos em 2022 com os Projetos ainda mais desenvolvidos. Sem o apoio que 
tem sido generosamente concedido nada seria possível.” 

 

 
PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE ATIVIDADES PARA 2022  

Foi aprovada a Programação de Trabalho para 2022 apresentada pelo Conselho Diretor, 
cujo teor está abaixo descrito: 
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“Trabalharemos ainda com cuidados relativos à pandemia, que se tornou recidiva, 
tomando os cuidados exigidos pelas autoridades sanitárias e pelo bom senso. 

 
Enfatizamos que crescemos mesmo nos períodos de maior incidência pandêmica, 

mesmo com os cuidados extemos pelos quis sempre nos pautamos. 
Continuaremos a 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. Enfatizaremos as atividades de Assistência Social. 

1. Reforço Escolar - Prosseguiremos com as atividades de Reforço – Fundamental I 
e II, entendido com projeto prioritário, com todas as características descritas no Relatório de 
Atividades e mais, buscando ampliar o número de crianças e professores, dependendo dos 
recursos que viermos a obter. A experiência por nós adquirida permite a melhoria permanente do 
Projeto. 

 
2. Colônia de férias cultural – Será realizada no início do presente mês de janeiro. 

Está pronto o plano para a colônia, a ser realizada em janeiro. Será na Universidade da Força 
Aérea no Campo dos Afonsos. Constará de cinco visitas, com direito a refeição para as 80 
crianças participantes. As visitas incluirão uma visita ao Museu Aeroespacial, o maior da 
América Latina. 

 
3. Colônia de Férias Interna - Na metade do ano (férias escolares) realizaremos uma 

colônia interna, contando com atividades orientadas de leitura, teatro, palestras e instruções de 
higiene. 

 
4. Capoeira - As aulas de capoeira, já reiniciadas no final de 2021, permanecerão em 

desenvolvimento. Assim com todas as atividades, os cuidados de saúde sempre serão extremos, 
podendo inclusive serem interrompidas caso seja assim determinado pelas autoridades sanitárias. 

 
5. Apoios - Buscaremos sempre novas parcerias e apoios, tanto de empresas quanto 

individuais. Sempre agradecemos e nos sensibilizamos em nome das pessoas beneficiadas, 
especialissimamente as crianças. 

 
6. Administração - A Origem tem crescido, e daí que os procedimentos 

administrativos precisam adequar-se a esse crescimento. Desenvolveremos um sistema de 
descrição de cargos (inclusive para projetos ainda em gestação), informações on-line, além de 
fechar o processo de inventário de bens e o Cadastro Geral dos apoiadores e beneficiados 
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7. Comunicação – Nossas redes de comunicação são razoáveis. Temos, como redes 
tradicionais, site, facebook e instagram, esta com 2.250 seguidores. Temos também grupos no 
whatsapp e no google. Procuraremos  manter as redes sempre atualizadas, apesar do grande 
número de atividades, prioritárias e emergenciais. 

 
 
 

8. Projeto Origem Mulher – Daremos prosseguimento ao projeto, estudando a 
melhor maneira de proporcionar, a quem necessitar, auxílios concretos, em orientação e no 
exercício de direitos. 

 
9. Bazares – Sempre buscamos obter recursos próprios, especialmente através dos 

bazares e da lojinha da Origem. Temos tido bons resultados, que esperamos ainda serem 
melhores, sempre contando com as generosas doações. 

 
10. Oficina de modelagem e Costura – A Oficina é o marco inicial da ORIGEM. 

Temos uma boa configuração de maquinário, e por diversas vezes produzimos levas de roupas e 
camisetas. Continuaremos buscando formas de produção para atender quem solicite, ou para uso 
da própria ORIGEM. 

 
11. Editais – Concorreremos a todos os editais que se apresentarem no âmbito de 

nossas atividades. Sabemos que é atividade complexa e competitiva, mas mesmo considerando 
nossa escassez de pessoal faremos sempre o máximo possível. 

 
12. Espaços – Tanto no Espaço ORIGEM quanto na Oficina de Modelagem e Costura 

são necessárias manutenções permanentes, inclusive por serem os terrenos cercados por 
edificações que favorecem infiltrações, especialmente em dias de chuva. Procuraremos sempre 
manter nossos espaços em condições de habitabilidade, evitando gastos posteriores maiores. 

 
13. Conselhos – O Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal 

de Defesa da Criança e do Adolescente, perante os quais obtivemos nossos certificados exigem 
prestação de contas permanentes, o que é mais uma incidência de tarefas, para as quais nos 
empenhamos a fundo, embora com pouquíssimos recursos humanos. 

 
14. Especialmente quanto às atividades de Assistência Social, a relação abaixo 

apresenta as atividades permanentes que desenvolvemos: 
 

I - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
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Sabemos da vulnerabilidade social em que se encontram grande parte de moradores, não 
só da Comunidade Amorim, como de outros locais para os quais dedicamos nossa energia, no 
Complexo de Manguinhos. 

1. Visitamos residências de famílias sabidamente em situação precária, no sentido de 
orientar para a resolução de problemas. 

 
 
 
2. Através de integração com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos 

do Rio de Janeiro realizamos um evento no qual recebemos centenas de interessados na 
orientação para a obtenção de documentos básicos e reivindicação de direitos. Contamos com a 
presença da própria titular da Secretaria. 

3. Observamos ou somos informados de situações de crises familiares, zelando para 
que qualquer ato de violência doméstica, ou trabalho infantil exploratório seja denunciado e 
coibido. 

4. Promovemos diversos eventos de integração, onde comparecem crianças e 
familiares, em datas como Natal, dia das crianças, dia das mães e Páscoa. 

5. Promovemos Colônias de Férias Culturais, onde conduzimos crianças para locais 
culturais externos, eventos antecedidos e a posteriori de contato com os pais, ocasiões nas quais 
relatamos comportamentos, e os pais apresentam sugestões gerais e específicas sobre seus filhos, 
além das dificuldades pelas quais passam. A partir daí passamos a acompanhar as famílias 
consideradas mais necessitadas de apoio assistencial. 

6. Possuímos um espaço de 520m2, no qual ocorre o acolhimento das crianças em 
atividades como Biblioteca, Reforço Escolar (com crianças entre 6 e 16 anos de idade), 
atendendo ao Ensino Fundamental I e II, sempre com autorização e participação dos familiares, 
os quais também são acompanhados em suas carências. 

7. A inclusão é uma de nossas preocupações essenciais. Pautamo-nos por incluir 
menores de todas as idades, com capacidade intelectual e de escolaridade de qualquer nível. 
Atendemos crianças com dificuldades especiais, com déficit de atenção e autismo, sempre com a 
preocupação de encaminhá-las para especialistas em tais distúrbios. 

8. Quanto aos adolescentes, temos uma biblioteca, que além de ter livros infantis, 
também possui literatura juvenil. Possuímos computadores que permitem aos jovens se 
exercitarem nas tarefas de informática, estabelecendo assim uma real inclusão digital, 
especialmente para aqueles que não possuem equipamentos adequados em seus lares. Outro item 
de agregação de jovens, voltados para atividades sadias e de lazer são as aulas de capoeira, no 
momento suspensas devido à pandemia, mas que sempre agregou jovens de diversas idades. 
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Assim que for possível, retomaremos essa atividade, que representa atividade incrementadora da 
autoestima dos jovens e de integração, além do exercício físico correspondente. 

9. Desenvolvemos palestras sobre prevenção de saúde, especialmente para mulheres, 
além de instrução sobre higiene bucal. O objetivo é introduzir hábitos saudáveis entre pessoas 
mais vulneráveis, instruindo-as para que possam cuidar-se independentemente de custos 
elevados. 

10. Desenvolvemos semanas culturais, onde são apresentadas peças de teatro, 
palestras sobre meio-ambiente e outras, voltadas para crianças, que de outra forma dificilmente 
teriam oportunidade para tal. 

 
11. Possuímos espaços bem conservados, higiênicos, ventilados, bem iluminados e 

com instalações sanitárias e cozinha. Seguimos todas as determinações de ordem legal. 
 
12. Procuramos atender individualmente no nosso espaço àqueles que nos procuram 

para obter orientação e que desejem sigilo. A Assistente Social cuida de cada demandante da 
forma mais intensa possível. 

13. Encaminhamos jovens e adultos para programas diversos, tanto relativos a bolsas 
de estudo parciais ou integrais quanto a programa de jovens aprendizes. Indicamos também os 
melhores locais para atendimentos de saúde. 

14. Nosso lema é “Educar para proteger”, sendo que na frase está embutida a ideia de 
Assistência Social, entendida com um sentido amplo, sempre de acordo com os requisitos da 
Resolução CNAS no 109/2009. Os programas que desenvolvemos sempre estão de acordo com 
os itens preconizados na referida Resolução. 

 
II - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS 
Nosso preceito fundamental é a inclusão. Desde o Estatuto, que não admite qualquer 

espécie de discriminação, até nossa prática, todos são bem vindos e merecem ser acolhidos, ou 
porque nos procuram ou porque identificamos necessidades a serem atendidas. No caso de 
pessoas portadoras de deficiências ou idosas, olhamos de forma especial. 

1. Especificamente quanto a idosos, nosso principal foco tem sido as aulas de 
artesanato. Além de agregar, também representam a possibilidade de incremento de renda. 
Acompanhamos todas as participantes, nos respectivos domicílios, buscando apoiá-los em suas 
necessidades de assistência. 

2. Já fizemos doação de cadeira de rodas para pessoas com carência financeira. 
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3. Visitamos e assistimos pessoas com idade avançada para observar carências e 
fornecer o apoio possível, inclusive para evitar o isolamento social de quem não possui família 
estruturada. 

4. Além de sanar necessidades básicas de moradores de rua, procuramos indicar, 
desde que seja desejo deles, abrigos públicos ou privados onde possam resguardar-se e buscar 
tratamento digno. 

5. Além de acompanharmos idosos e pessoas com deficiência nas respectivas 
moradias, construímos no nosso Espaço uma rampa para acesso de pessoas portadoras de 
deficiência, para que possam ter acesso facilitado para as salas de aula, as quais se encontram em 
um nível um pouco mais elevado. 

 
CONTAS 

Foram aprovadas as contas de 2021, as quais tiveram parecer favorável do Conselho Fiscal. Os 
balanços e demonstrativos serão divulgados através do site da Associação. 
 

RERRATIFICAÇÃO 
Rerratificar a deliberação da Assembleia Geral realizada em 17 de agosto de 2021 

para eleger os seguintes associados para compor o Conselho Diretor, conforme os termos do Art. 
15 do Estatuto da Associação: “O Conselho Diretor é constituído por, no mínimo, 7 (sete) 
integrantes eleitos pela Assembleia Geral, dentre os associados da ORIGEM. 
 

Jorge Aiub Hijjar 
Nacionalidade - Brasileiro 
Estado Civil - Casado 
Profissão - Engenheiro 
Endereço - Rua Ipiranga, 32 / 703 - Laranjeiras - Rio - RJ 
CPF - 389.243.317-87 
Identidade - 02259335-4 - IFP/RJ 
 

José Carlos de Almeida Gouvêa 
Nacionalidade - Brasileiro 
Estado Civil - Divorciado 
Profissão - Consultor de Informática 
Endereço -Rua General Roca, 440 / 312 - Tijuca - Rio - RJ 
CPF - 041.394.537-53 
Identidade - 1.504.347-4 - IFP/RJ 
 

Luiz Tavares Pereira Filho 
Nacionalidade - Brasileiro 
Estado Civil - Casado 
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Profissão - Advogado 
Endereço - Avenida Delfim Moreira, 192 / 202 - Leblon - Rio - RJ 
CPF - 254.794.407-30 
Identidade - 29352 - OAB/RJ 
Mariana Lima Reis 
 

Nacionalidade - Brasileira 
Estado Civil - Solteira 
Profissão - Assistente Social 
Endereço - Estrada de Manguinhos - Manguinhos - Rio - RJ 
CPF - 105.840.847-06 
Identidade - 20778753-2 - Detran/RJ 
 
Paulo Roberto Amador dos Santos 
Nacionalidade - Brasileiro 
Estado Civil - Casado 
Profissão - Advogado 
Endereço - Av. Bartolomeu Mitre, 390 / 303 - Leblon - Rio - RJ 
CPF - 056.268.206-63 
Identidade - 23829 - OAB/RJ 
 
Renato Paulino de Carvalho Filho 
Nacionalidade - Brasileiro 
Estado Civil - Casado 
Profissão - Advogado 
Endereço - Avenida Rainha Elizabeth, 470 / 1001 - Ipanema - Rio - RJ 
CPF - 344.726.577-91 
Identidade - 32500 OAB/RJ 
 
Ronaldo Mendonça Vilela 
Nacionalidade - Brasileiro 
Estado Civil - Casado 
Profissão - Advogado 
Endereço - Rua Senador Dantas, 74 / 17º - Centro - Rio - RJ 
CPF - 037.363.267-34 
Identidade - 0262894-5 - Detran/RJ 
 
Após segunda convocação, e decorrido o tempo necessário para a redação, esta Ata foi aprovada 
de acordo com as disposições estatutárias. 
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Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2022 
 

_______________________________ 
 
Kelly Siqueira de Amorim 
Presidente da Assembleia 
CPF: 118.213.277-48 
 
_______________________________ 
Anderson Gonçalves 
Secretário da Assembleia 
CPF: 092.202.827-39 


