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Reunião de Diretoria em 03-10-2014 
 
 
Presentes: Jorge Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-Presidente Executiva 
/ Roberto Aiex - Diretor Administrativo / José Nunes Mendes - Diretor Financeiro / 
Eduardo Carlos Florenço - Primeiro Secretário / Maurício da Silva Victorino - Contador 
 

Foi realizada em 03 de outubro de 2014 reunião de Diretoria da 
ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE - 
ORIGEM/AMORIM, conforme requisito Estatutário. 
 

1. Abertura 
Os participantes da reunião fizeram relatos com o objetivo de apresentar as 

realizações recentes. A Associação continua progredindo, apesar das dificuldades de 
realizar um trabalho social, com base em ações voluntárias. 

 
 

2. Doações 
Recebemos diversas doações de roupas e itens diversos. Agradecemos 

especialmente à Elza de Lourdes Souza e Jairo Souza, cujas doações foram acrescidas às 
anteriormente recebidas de Vânia Aiex e Pedro Mesquita. Aguardamos mais doações, 
sempre úteis para a manutenção da Associação. 

 
 

3. Divulgação 
Recebemos a visita do jornalista Geraldo do jornal Extra, o qual mostrou-se 

interessado em realizar uma reportagem na Oficina Amorim. O foco seria a realização da 
Associação em prol da Comunidade, especialmente em relação a mulheres maduras, para 
quem a ocupação laboral e consequente incremento de renda - além da sociabilidade 
proporcionada - representa muito para sua economia doméstica e autoestima. 

 
 

4. Clarinha 
A menina Maria Clara, inspiradora da Associação, agora com nove anos, tem 

sido alvo de nossa atenção permanente. Ela necessita ir regularmente a São Paulo para 
exames e há despesas não cobertas pela saúde pública, tais como remédios, 
equipamentos, consultas e sonda, que ela utiliza de forma permanente. 
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5. Outros projetos 
 
Após decorrido o tempo necessário para a redação desta Ata, foi lida e aprovada 

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

Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2014 
 
 
___________________________________ 
Eduardo Carlos Florenço 
Primeiro-Secretário 

 

 

___________________________________ 
Jorge Hijjar 
Presidente 

 
 

 
 


