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Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde - Origem/Amorim 

Reunião de Diretoria em 30/12/15 
 
Presentes: Jorge Aiub Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-Presidente 
Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / José Nunes Mendes - Diretor 
Financeiro / Danielle Cristina Pereira Gonzo – Segunda-Secretária 
 

Reunidos em 30/12/15 foi realizada 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. Doação de máquinas 
Com a presença da Josete, retiramos duas máquinas industriais de 

costura que estavam sem uso para serem utilizadas por costureiras da 
Comunidade. Após o transporte e a realização da manutenção necessária, as 
máquinas passaram a ser utilizadas normalmente, portanto com grande 
utilidade para Regina, moradora da Comunidade, que as recebeu. 
 

3. Oficina Amorim confecciona e distribui roupas para dançarinos 
mirins 

Em homenagem ao dia de São José, a Oficina Amorim confeccionou 
e distribuiu roupas para dançarinos mirins. A apresentação foi muito apreciada 
por todos. 
 

4. Gastronomia 
O setor gastronômico apresenta oportunidades para moradoras e 

moradores da Comunidade, no sentido de obter renda adicional ou mesmo 
exclusiva. Anteriormente, apoiamos um projeto de educação nutricional, 
projeto entretanto ainda carente de viabilização. Na Comunidade Amorim 
atuam diversos pequenos empreendedores informais, que fornecem refeições 
para empresas próximas. Há um potencial para receberem ensinamento 
técnico e nutricional, que abrangeria interessados em aperfeiçoar sua 
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produção, conferindo assim um maior grau de profissionalização em seu 
trabalho. 
 

5. Relatório Anual de Atividades 
Para fins de apreciação pela Assembleia Geral, será apresentado o seguinte 

Relatório de Atividades desenvolvidas no ano de 2015: 
 
“O ano de 2015 foi marcado, graças ao esforço dos muitos que têm colaborado, 

por algumas vitórias e avanços, não obstante as dificuldades existentes. 
A Associação se rege pela rigorosa correção dos procedimentos, sempre 

procurando fazer o melhor dentro dos princípios estatutários. Permanecemos sempre 
acolhedores para quem queira colaborar ou criticar nossos projetos e atuação. Foram as 
seguintes as principais atividades desenvolvidas durante 2015: 

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 os documentos pertinentes. 

II. Em 1 de setembro de 2015 foi efetuada a Assembleia Geral 
Extraordinária que reelegeu a diretoria da Associação. A Ata da Assembleia foi 
devidamente registrada em Cartório. 

II. Mantivemos o site www.origem-amorim.org.br atualizado. 
III. A Oficina Amorim cresceu e evoluiu em número de máquinas, sob a 

coordenação geral da Vice-Executiva Josete e organização técnica e didática da Bia e da 
Lenira. 

IV. Mantivemos a Oficina em excelente estado de conservação. 
V. Foram realizados mais dois Cursos de Modelagem, Corte e Costura 
VI. Apoiamos corais através da confecção de trajes e cessão do espaço para 

ensaios. 
VII. Realizamos diversos bazares e sorteios para obter alguns recursos para o 

nosso funcionamento. 
VIII. Permanecemos dando apoio jurídico através de pessoas da Comunidade e 

de fora dela, através da Dra. Marília, sempre disposta a ajudar quem possui pendências 
jurídicas.” 

 
6. Proposta de programação anual de atividades 

Será apresentada a seguinte proposta a ser submetida à Assembleia Geral: 
I. Permaneceremos promovendo Cursos de Modelagem, Corte e Costura nas 

instalações da Oficina, sempre com a preciosa colaboração da Josete (coordenadora), Bia 
(instrutora) e Lenira (auxiliar e cortadora). Nosso parque está completo, representando 
excelentes possiblidades de aprendizado. 

II. Promoveremos encontros e palestra sobre prevenção de saúde, 
especialmente dirigidas para o público feminino, onde será enfatizada a importância da 
prevenção permanente de saúde. 



ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO PARA EMPREGO, EDUCAÇÃO E SAÚDE 
-----------------------------------------------------------------ORIGEM/AMORIM 

 

Sede - Av. Pres. Vargas, 1146 / 710 - Rio - 2233-5814 
Oficina - Vila Leila Diniz, 23 - Amorim/Manguinhos - 2233-5256 

www.origem-amorim.org.br / origemamorim@gmail.com 

3 

III. No âmbito cultural, permaneceremos apoiando corais, danças populares e 
sacras, para isso emprestando nosso espaço e eventualmente confeccionando os trajes 
usados nas performances. 

IV. Estabeleceremos uma biblioteca nas instalações da Oficina. Para isso 
providenciaremos as estantes, e recolheremos as doações dos livros. Já temos muitos 
doados e receberemos mais, como resultado da generosidade de diversos amigos. 

V. 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, portanto carecemos da obtenção de maiores recursos, inclusive através 
da produção própria, aluguéis, etc. 

VI. Permaneceremos mantendo o apoio jurídico, de forma limitada às nossas 
possibilidades, ou seja, fornecer orientação, mais do que acompanhar as demandas. 

VII. Concorreremos aos projetos apresentados em edital, relacionados à nossa 
área de atuação, para isso mantendo contato permanente com pessoas e entidades 
relacionadas. Destacamos os editais da Invepar e do Instituto Lojas Renner. 

VI - No âmbito da comunicação/divulgação manteremos atualizado nosso site, 

buscando melhorá-lo, além de manter a comunicação aos associados e amigos, através do 
Grupo de Discussão na internet. 
 

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, 30 de dezembro de 2015 
 
 
 
 
___________________________ 
Danielle Cristina Pereira Gonzo 
Segunda-Secretária 

   

 

 

 

___________________________ 
Jorge Hijjar 
Presidente 

 
 

 


