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

Associação de Orientação para Emprego, Educação e Saúde Origem/Amorim
Reunião de Diretoria em 04/07/2018
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Presentes: Jorge Hijjar – Presidente / Josete dos Santos Lima - Vice-Presidente
Executiva / Roberto Aiex - Diretor Administrativo / Danielle Cristina Pereira
Gonzo - Segunda Secretária

1.

Apresentação dos trabalhos realizados
Foi apresentado um relato sobre o andamento dos trabalhos.

2.

Estatuto

Jorge ficou encarregado de elaborar uma minuta de Estatuto para ser
apresentado e criticado. Posteriormente, o novo Estatuto deverá ser aprovado
pela Assembleia Geral a ser realizada em 22 de setembro do corrente, e em
seguida registrado em cartório. Atentaremos para a necessidade de
simplificação dos procedimentos formais e para a oficialização do Conselho
Consultivo e de Planejamento como órgão estatutário. Tomaremos todas as
providências para que a convocação e demais ações aconteçam de acordo com
a legislação e o Estatuto vigentes.
3.

Finanças
Decidiu-se pela necessidade da continuidade de obtermos doações,
especialmente de roupas, sapatos e acessórios. Tivemos um bom faturamento
em função de doações recentes, tanto dos integrantes do Conselho Consultivo
quanto externas. Produzimos um prospecto a ser impresso e distribuído,
especialmente em condomínios residenciais.
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4.

Apoios necessários
Os apoios necessários para o desenvolvimento dos nossos projetos
estão listados em atas anteriores, e também no documento sobre projetos para
crianças apresentado anteriormente.
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5.

Visita
Apoiaremos uma visita coletiva, sugerida e a ser organizada por
Ronaldo Vilela do Conselho Consultivo, às instalações da Origem, juntamente
com possíveis apoiadores individuais ou ligados a empresas. Consideramos a
iniciativa de grande importância para o desenvolvimento de nossos projetos.
6.

Assuntos gerais
O déficit apresentado quando aos custos fixos têm sido sanados pela
diminuição dos gastos com luz elétrica (devido ao clima de inverno) e pelas
vendas efetuadas recentemente no Bazar, o qual configura-se como
permanente.
Obtivemos a doação de Luiz Tavares para que o problema da
incidência de cupins no Espaço Origem seja sanada.
Após decorrido o tempo necessário para a redação desta Ata, esta foi
aprovada pelos presentes e assinada, abaixo, pela Segunda Secretária e pelo
Presidente da Associação
Rio de Janeiro, 04 de julho de 2018
_______________________________
Jorge Hijjar
Presidente
_______________________________
Danielle Cristina Pereira Gonzo
Segunda-Secretária
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