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Ata da Assembleia Geral Ordinária

Aos dez dias do mês de janeiro de 2011, segunda-feira, em Santos, Estado de São Paulo, na 

Estação da Cidadania, localizada na Av. Drª. Ana Costa, nº 340, Gonzaga, Santos, realizou-se 

reunião ordinária  do Conselho Municipal  de Juventude do Município  de Santos,  tendo como 

pauta  do  dia  os  informes  da reunião  de  Diretoria  Executiva,  a  aprovação  e  deliberação  da 

agenda do CMJ, o planejamento da Conferência Municipal da Juventude e o Planejamento da da 

Ação para a Campanha Desarme-se do movimento santos pela Vida. A seção teve início às 

18h30min (dezoito horas e trinta  minutos)  e foi  iniciada pelo presidente,  o jovem, Wellington 

Paulo da Silva Araújo, e tendo sido secretariada por mim, Rafael Louzano M. Ferreira. Neste dia, 

contamos com a participação dos signatários da lista de presença anexa.  Primeiramente,  foi 

esclarecido pelo Presidente que a ata da reunião de posse da Diretoria Executiva que havia 

ficado,  ad hoc, a cargo da jovem Gabriela representante da Ong Pró Viver, a mesma, não foi 

redigida,  pois  a jovem não faz mais parte do quadro de funcionários da instituição Assim, o 

secretário  e  o  presidente  irão  se  reunir  para  tentar  elaborar  uma  ata  com  base  em  suas 

anotações.  Passando ao primeiro  item da pauta,  o  jovem Wellington  Paulo  da Silva Araújo, 

explicou o que foi  abordado na reunião  da Diretoria  Executiva e respondeu às  dúvidas  dos 

presentes. Após, foi sugerido que o segundo item ficasse suspenso até maiores informações da 

Secretaria Nacional  da Juventude sobre quando seria a Conferência Nacional  e seus temas. 

Sobre a organização da Conferência Municipal da Juventude, aprovada, como primeira opção, o 

dia 30 de abril  na UniMonte.  Foi  criado,  ainda,  um Grupo de Trabalho para Organização da 

Conferência Municipal da Juventude e Suporte às Pré-Conferências e o jovem Vitor Azenha foi 

eleito para coordená-lo. Deliberado também que o Conselho deveria fazer ampla divulgação da 

Conferência trabalhando com jovens por meio de apelo midiático,  tais  como Paulo Henrique 

Ganso, Chorão, Marta ou outro destaque musical ou, ainda, promovendo uma campanha que 

tenha forte apelo popular. Quanto à Campanha Desarme-se, o CMJ decidiu que fará a ação na 

Praça Mauá, em parceria com o representantes do movimento Hip Hop, com o intuito de chamar  

atenção dos jovens do local para o tema da campanha. Foi decidido também que eu iria verificar  

a possibilidade de realizar um ato dentro das baladas em parcerias com estas e que os jovens 

Rodrigo e Carolina me ajudariam na missão. Após, os conselheiros Carlos André e a conselheira 

Ornelas deram informes sobre eventos relativos à juventude que aconteceriam nos próximos 

dias, dando, então, o presidente os trabalhos por encerrados. Eu, Rafael Louzano M. Ferreira 

_______________________________ na qualidade, ad hoc, de secretário, lavrei a presente ata 

que, após lida e aprovada, será ao final subscrita pelo senhor Wellington Paulo da Silva Araújo  

____________________________Presidente do Conselho Municipal da Juventude. 


