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Reunião de Diretoria em 22-12-2014 

 
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 e  
 

Foi realizada em 22 de dezembro 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 e o que há por fazer, propiciando debates e sugestões mútuas. A 
Associação continua progredindo, superando progressivamente as dificuldades 
encontradas. 
 

2. Desfile e Divulgação 
O desfile de modas na Comunidade, coordenado com grande esforço e 

competência pela nossa Vice-presidente Executiva Josete foi realizado com grande 
sucesso. Também foi realizado um sorteio, sendo o principal prêmio um aparelho de tv 
novo, sorteado para uma moradora da Comunidade. Foram distribuídos convites para 
visita à Oficina Amorim. As faixas promocionais e os convites foram confeccionados 
gratuitamente pelo Instituo Invepar, por solicitação do nosso colaborador, o contador 
Maurício Victorino. Foram colocadas fotos no nosso site www.origem-amorim.org.br. 
Uma das atrações foi a Clarinha, que desfilou com um traje confeccionado por Bia, nossa 
principal colaboradora técnica nos trabalhos e ensino na Oficina. 

 
3. Funarte 

O projeto “Igualdade em Quadrinhos”, redigido por nós e apresentado à 
Funarte teve aprovação preliminar. Os trabalhos serão coordenados pelo artista plástico 
Mega, e será desenvolvido nas dependências da Oficina Amorim, englobando 16 jovens 
alunos. 

 
4. Furnas 

O jornalista Mauro Viana sugeriu que concorrêssemos ao apoio prestado por 
Furnas/Eletrobras, através de Edital. Examinamos os termos e verificamos que sim, 
podemos concorrer. O prazo para apresentação do projeto se estende até primeiro de 
março deste ano. Em um primeiro exame, entendemos que podemos solicitar máquinas 
de costura, no sentido de ampliar as nossas instalações. 
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5. Instituto Invepar 

Apesar de termos o nosso projeto pronto para ser apresentado, o Instituto 
Invepar não divulgou edital, conforme estava previsto, dirigido para projetos a serem 
realizados durante o ano de 2015. Aguardaremos nova oportunidade. 

 
6. Outros projetos 

Fomos procurados pelo amigo Geraldo de Oliveira, representando a empresa 
Art Construção - Casas Ecossustentáveis, oportunidade na qual estudamos a possibilidade 
de desenvolver projetos em comum, na área de treinamento de mão de obra e instalação 
de cozinha industrial aproveitando gêneros alimentícios não comercializados pela 
CEASA, porém em bom estado. Consideramos estarem esses projetos em consonância 
com nosso propósito estatutário, daí termos acertado encontros para avaliar a viabilidade 
das parcerias. 

Além disso, temos recebido pessoas interessadas em desenvolver projetos 
através da Associação. A todos ouvimos e estudamos a viabilidade, sempre dispostos a 
apoiar iniciativas consistentes e que atendam aos nossos pressupostos estatutários.  

 
7. Relatório Anual de Atividades 

Para fins de apreciação pela Assembleia Geral, será apresentado o seguinte 
Relatório de Atividades desenvolvidas no ano de 2014: 

 
“O ano de 2014 foi o segundo das atividades formais da Associação. As 

dificuldades permaneceram elevadas, mas graças ao esforço dos muitos que têm 
colaborado, conseguimos algumas vitórias e avanços. 

A Associação se rege pela rigorosa correção dos procedimentos, sempre 
procurando fazer o melhor dentro de nossos princípios estatutários. Permanecemos 
inclusivos, sempre abertos para quem queira colaborar ou criticar nossos projetos. 

Foram as seguintes as principais atividades desenvolvidas durante 2014: 
I. Mantivemos rigorosamente em dia todas as nossas obrigações estatutárias, 

tais como reuniões de Diretoria, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, além de efetuar os 
balanços e providenciar a documentação pertinente. 

II. Mantivemos o site www.origem-amorim.org.br atualizado, embora 
necessitando de aperfeiçoamentos. Agradecemos aos amigos Fernando Fernadse e à 
Claudia pela permanente colaboração. 

III. A Oficina Amorim cresceu e evoluiu em número de máquinas e produção, 
sob a coordenação geral da Vice-Executiva Josete e organização técnica da Bia. 

IV. Mantivemos a Oficina em excelente estado de conservação, para isso 
realizando pequenas obras no seu interior. 

V. Realizamos, sob a orientação da Josete um desfile de moda e sorteios, com 
ótima participação da Comunidade. Nosso site registra algumas fotos do evento. 
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VI. Permanecemos em contatos com diversas pessoas e instituições para as 
quais abrimos as portas da nossa sede, sempre no intuito de colaboração mútua. 

VII. Permanecemos em contato com diversos órgãos - Instituto Pereira Passos, 
Coordenação das Comunidades de Manguinhos, Instituto Invepar, Funarte, jornais, etc, 
no sentido de buscar apoios,  parcerias e divulgação. 

VII. Proporcionamos apoio jurídico para questões de família, através da nossa 
amiga, a Dra. Marília Barbosa.” 

 
 

8. Proposta de programação anual de atividades 
Será apresentada a seguinte proposta a ser submetida à Assembleia Geral: 
 
“Consolidados o espaço físico, a estrutura legal e o principal projeto da 

Associação - a Oficina Amorim, as atividades previstas para serem desenvolvidas em 
2014 serão basicamente as seguintes: 

I. Oficina Amorim - Dados do Instituto Pereira Passos, a partir de informações 
do Censo de 2010 demonstram que 46,5 % dos responsáveis por domicílios do Rio de 
janeiro são mulheres, sendo que um alto percentual tem remuneração abaixo do salário 
mínimo. É mais uma razão para mantermos a Oficina no molde atual, qual seja, 
provendo, na medida do possível, ensino e ajuda de custo para moradoras da 
Comunidade. xxx 

II. A produção da Oficina, sempre vinculada ao ensino e ao apoio de 
moradores da Comunidade deverá ser alvo de planejamento. Nos três primeiros meses do 
ano serão definidos seis modelos, sendo 2 “plus sise” (números 44 a 54 - total de 20 
peças) e 4 “jovem” (38 a 42 - total de 30 peças). O sistema de encomendas é o mais 
recomendável, para que os valores arrecadados (doações) sejam previamente 
assegurados. 

III. Por todos os meios possíveis precisaremos reduzir custos, por um lado, e 
obter arrecadação, por outro. Atualmente, os custos de manutenção da sede (iptu, 
condomínio, luz, telefone, internet e material de consumo) são elevados para a nossa 
realidade. Quanto à Oficina, as ajudas de custo, material, luz, telefone, manutenção, etc. 
também são altos. Em relação, às despesas, precisamos estabelecer contratos de 
comodato, diminuir custos fixos e com material. Na Oficina, o conceito é fornecer cada 
vez maior autonomia, vinculando as ajudas de custo ao que venha a ser comercializado. 
No lado inverso, ou seja, na busca de recursos, são necessários pontos de venda para o 
que for confeccionado, bem como ceder material pronto em consignação. Poderemos 
ainda buscar apoio de empresas, especialmente as da vizinhança, em troca de divulgação, 
além de obter maiores doações financeiras ou de material para bazar, sorteios de prêmios 
e doações de associados e apoiadores. 

IV. Permaneceremos mantendo o apoio jurídico, de forma limitada às nossas 
possibilidades, ou seja, fornecer orientação, mais do que acompanhar as demandas. 
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V. Concorreremos aos projetos apresentados em edital, relacionados à nossa 
área de atuação, para isso mantendo contato permanente com pessoas e entidades 
relacionadas. De imediato temos o edital emitido por Furnas/Eletrobras, para o qual já 
estamos providenciando o projeto. 

VI - No âmbito da comunicação/divulgação precisamos aperfeiçoar nosso site e 
criar um logo para a Associação. Para a Oficina, é necessário confeccionar etiquetas para 
melhor caracterizar o que é produzido. 

VII. OSCIP - Temos totais condições de obter o título de OSCIP - Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei 9.790/99. O Estatuto foi 
redigido rigorosamente de acordo com as exigências da Lei, e temos cumprido todos os 
procedimentos prescritos. Além disso, nossa documentação contábil encontra-se 
perfeitamente atualizada, o que nos deixa perfeitamente aptos a reivindicar, de forma bem 
documentada, o título de OSCIP, o que dará ainda maior credibilidade à nossa 
instituição.” 

 
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, 22 de dezembro de 2014 
 
 
 
 
___________________________ 
Eduardo Carlos Florenço 
Primeiro-Secretário 

   

 

 

 

___________________________ 
Jorge Hijjar 
Presidente 

 


