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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - 

Origem/Amorim 

Reunião de Diretoria em 16-02-13 

 

Presentes: Jorge Aiub Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-

Presidente Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / José Nunes Mendes 

- Diretor Financeiro / Eduardo Carlos Florenço - Primeiro Secretário / Danielle 

Cristina Pereira Gonzo - Segunda-Secretária / Maurício Vitorino - Contador  

 

Reunidos em 16/02/13 foi realizada a primeira reunião de Diretoria da 

ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE 

- ORIGEM/AMORIM, conforme requisito Estatutário. 

 

I. Foram trocadas informações, a fim equalizá-las e subsidiar decisões: 

1. Já possuímos conta corrente, com acesso digital e cartão. Logo o Banco 

Itaú enviará os talões de cheque. 

2. A linha telefônica já está instalada na sede da Avenida Presidente Vargas, 

nº ....... e a linha da Oficina Amorim já está contratada, aguardando 

instalação 

3. O Grupo de Amigos tem funcionado normalmente. Aguarda-se 

indicações para incluir novos amigos entre os cadastrados. 

4. O Espaço onde será instalada a Oficina foi doado para a Associação. A 

sala da Presidente Vargas já é a sede oficial da Associação, obtida através 

de Contrato de Comodato. 

5. As obras da Oficina Amorim, supervisionada por José Nunes e com 

acompanhamento permanente de Josete, dependem principalmente da 

instalação elétrica. Foi adquirido um poste e o material elétrico 

pertinente, sendo que o nosso amigo Paulo Kuntze fará a montagem do 

aparato durante esta semana. Após a elaboração de um projeto simples, 

dependeremos da aprovação da Light, que colocará o relógio. Precisamos 

de instalação trifásica. O nosso amigo Roberto Aiex prontificou-se a 

colaborar para a aceleração da instalação, para isso mobilizando o seu 

amigo, Engenheiro Murilo. Não há previsão para resposta da Light. Este 

é o principal ponto que não nos permite fixar a data de inauguração da 

Oficina/Loja 

6. Quanto às máquinas, temos uma reta, outra reta sujeira a revisão, e uma 

overlock, as três obtidas em doação por Josete. Temos ainda uma 

máquina de corte nova, também adquirida pela Josete. Necessitamos ao 

menos de outra overlock e de uma colorete. 

7. Além disso, necessitamos, para a Oficina e para a Loja, de uma mesa de 

corte (já foi contatado o marceneiro que a construirá), aparelho de ar 

condicionado, prateleiras, armários, um balcão, espelhos, luminárias, 

extintores, um forno de microondas, etc. 
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8. Precisamos também de tecidos e material para costura. Para iniciar o 

treinamento, de acordo com Bia, precisamos de uma quantidade entre 50 

e 100 metros de malha, variada. Corresponde a uma faixa entre 17 e 34 

quilos (1 quilo corresponde a cerca de 3 metros). O quilo custa 

aproximadamente 30 reais, por isso precisamos dispor entre 500 e 1000 

reais. 

9. Até o momento, 63 pessoas se candidataram a participar dos cursos de 

Corte e Costura e Estamparia. Mariana pesquisou também o interesse por 

outros cursos passíveis de serem realizados. Bia, Kátia, Alba e Mariana 

farão outra reunião para formação de turmas de aprendizado e definir 

modelos a serem produzidos pelas aprendizes. 

10. Para a loja, temos as doações até aqui recebidas, compostas de itens 

novos; roupas e material diverso seminovo e peças que serão destinadas 

ao Bazar. 

11. Após debate, Eduardo lembrou da importância de profissionalizar a 

programação gráfica da Associação e da Oficina. Temos várias sugestões 

excelentes de amigos da Associação, que precisam receber acabamento 

profissional. 

12. Preliminarmente, após conversa com a Bia, para o Curso de Costura 

Industrial (1ª etapa de aprendizagem para treinandos com alguma noção) 

são necessárias pelo menos 32 horas (8 aulas de 4 horas, sendo 2 por 

semana). Dispomos, já capitalizadas, de 150 horas (algumas já 

cumpridas) da instrutora Bia, e de 180 horas da costureira Sheila. 

13. Foram feitos ensaios para o desfile que será feito após a inauguração da 

Oficina/Loja. Josete e Mariana obtiveram voluntárias que atuarão como 

modelo. Kátia participará da organização, instrução e cabelo e 

maquiagem das modelos. 

14. Por sugestão do Maurício, estamos elaborando um projeto para solicitar 

apoio institucional, especialmente do Instituto Invepar (Linha Amarela) 

O projeto incluirá, além do histórico da Associação, os recursos que 

possuímos, as atividades desenvolvidas, as necessidades existentes e a 

lista dos projetos a serem desenvolvidos. 

15. Será realizado um bingo, promovido pela Josete, no dia 9 de março, 

conforme já foi divulgado ao Grupo de Amigos. O lucro será revertido 

para ajudar na compra do material necessário para o desenvolvimento das 

atividades da Oficina. 

16. O nosso amigo contador Maurício está dando seguimento aos trâmites 

para obter o alvará da nossa sede. Estamos juntando notas e documentos 

financeiros e patrimoniais para que a contabilidade da Associação tenha 

curso. 

 

II - Foram abordadas e decididas as seguintes questões: 

1. Orçamento: As despesas correntes após iniciados os trabalhos de 

Oficina/Loja serão basicamente com pessoal, tecidos e aviamentos, 
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manutenção, depreciação, condomínio, luz, telefone, internet e novos 

equipamentos. O faturamento virá através de doações, em espécie ou 

material, venda de roupas direta ou em consignação, eventos (bingos / 

festividades) e posteriormente através de convênios e financiamentos 

diversos. Decidiu-se que no máximo até o final de 2013 todas as 

atividades deverão ser autofinanciadas. 

2. Roberto Aiex lembrou a necessidade de elaborar um calendário de 

reuniões, de acordo com o Estatuto: Deverá ser convocada uma 

Assembleia Geral, por ano, preferencialmente no fim do exercício, uma 

reunião de diretoria a cada três meses e uma reunião de Conselho Fiscal a 

cada seis meses. É necessária também a elaboração do Regimento 

Interno, complementar ao Estatuto. 

3. Devemos evitar a geração de expectativas em relação ao trabalho da 

Oficina e da Loja, para evitar frustrações que prejudiquem o andamento 

das tarefas. 

4. Devemos evitar o uso da sigla ONG, pelo desgaste sofrido, e por esta 

designação não ter respaldo na legislação brasileira. Conforme lembrou 

Eduardo, “temos nome”, somos “Associação Origem” e o nosso espaço 

na comunidade também tem: “Oficina Amorim”. 

5. Devemos manter a expectativa de inauguração da Oficina/Loja para abril. 

Depende em parte de nós, mas também da Light, sobre a qual temos 

influência apenas relativa. 

6. A reivindicação para nos tornarmos uma OSCIP - Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público - será possível após iniciarmos as 

atividades e termos as demonstrações financeiras e atestados 

requisitados. A expetativa é que possamos fazer o requerimento em torno 

do mês de julho deste ano. 

7. Deverão ser elaborados os programas de ensino de corte e costura e 

estamparia, e também o de estética. Pedro Mesquita apresentou uma 

programação completa, sobre a qual estamos fazendo alguns ajustes e 

adaptações para adequar às nossas limitações. A instrutora Bia dará os 

retoques finais na programação. 

8. Eduardo destacou a importância de permanecermos na linha de buscar 

apoio externo, sendo bem-vindos todos os que queiram colaborar na 

consecução dos nossos objetivos. Temos recebido muitos apoios, tanto 

para trabalho como sugestões de ideias. Nem tudo podemos absorver de 

imediato; ainda falta estrutura. Mas estamos construindo um “Banco de 

Colaboradores e Ideias”. Mais adiante, ideias e apoios poderão ser 

utilizados, serão muito úteis, e desde já agradecemos. 

9. No futuro, e em parte no momento, haverá vários tipos de vínculos com a 

Associação: trabalho, prestação de serviços, voluntariado e aprendizes. 

Todos unidos, dentro das prescrições estatutárias, para levar adiante a 

missão da nossa Associação, que é orientar e desenvolver projetos que 

melhorem a vida dos que são alvo de nossa atuação. 
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Após decorrido o tempo necessário para a redação desta Ata, foi aprovada 

pelos presentes, e assinada, abaixo, pelo Primeiro Secretário e pelo Presidente da 

Associação 

 

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2013 

 

___________________________________ 

Eduardo Carlos Florenço 

Primeiro-Secretário 

___________________________________ 

Jorge Aiub Hijjar 

Presidente 
 


