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Reunião de Diretoria em 06-04-2015 
 
 
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 06 de abril de 2015 reunião de Diretoria da ASSOCIAÇÃO 
DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE - 
ORIGEM/AMORIM, conforme requisito Estatutário. 
 

1. Abertura 
Os participantes fizeram relatos com o objetivo de apresentar realizações 

recentes e o que há por fazer, propiciando debates e sugestões mútuas. A Associação 
progride, sempre superando as dificuldades encontradas. 

 
2. Programação anual 

Temos buscado cumprir a programação anual estabelecida pela Assembleia 
Geral, com ênfase em manter o foco nos nossos projetos e na redução de custos. 
 

3. Cursos 
A Vice Executiva Josete coordenou a inscrição de moradores da Comunidade 

Amorim para mais um curso gratuito de Modelagem Corte e Costura a ser ministrado 
pela Bia. Aceitamos quinze inscrições, evitando assim a geração de expectativas 
excessivas. A primeira turma deverá ter início em 6 de junho, com aulas sempre aos 
sábados. O objetivo é beneficiar pessoas que desejem aperfeiçoar suas habilidades na 
área, permitindo, em seguida, auferir uma renda familiar extra. 
 

4. Coral 
Através da Josete, a Associação apoiou cerca de 12 crianças entre 3 e 15 anos, 

que participaram de um coral. O objetivo é agregar os infantes em atividades sadias, 
promovendo a agregação saudável entre eles. A confecção das roupas foi realizada na 
Oficina, também utilizada como apoio para o evento. Fotos de uma parcela dos 
participantes serão publicadas no nosso site www.origem-amorim.org.br  
 

5. Bazares 
Estão programados dois bazares para o próximo trimestre, quando serão postos 

à venda produtos doados e alguns produzidos na Oficina 
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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, 06 de abril de 2015 
 
 
 
 
___________________________ 
Eduardo Carlos Florenço 
Primeiro-Secretário 

   

 

 

 

___________________________ 
Jorge Hijjar 
Presidente 

 
 


