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Ata da Assembleia Geral Ordinária

Ao primeiro dia do mês de dezembro de 2010, quarta-feira, em Santos, Estado de São Paulo, na 

Estação da Cidadania, localizada na Av. Dr. Ana Costa n° 340, Encruzilhada, Santos, realizou-se 

sessão ordinária do conselho municipal da juventude de Santos, tendo como pauta do dia a eleição 

da diretoria executiva e coordenação das câmaras temáticas. A sessão teve inicio às 18h30min 

(dezoito  horas e trinta minutos),  em segunda chamada,  foi  coordenada pelo  jovem,  Wellington 

Paulo da Silva Araújo, tendo sido secretariada, por mim, Rafael Louzano M. Ferreira. A reunião 

iniciou-se com a apresentação de uma única chapa concorrente, sendo eleita por aclamação por 

todos  os  presentes  com os  seguintes  nomes:  presidente  Wellington  Paulo  da  S.  Araújo,  vice-

presidente Murilo Netto Gonçalves, 1° secretário Rafael Louzano M. Ferreira, 2° secretaria Carolina 

Marchioli  e  na  coordenadoria  de  mobilização  Carlos  André  Conceição  Alves.  Após  foi  dada  a 

palavra a cada um dos membros da diretoria executiva eleita, que, fizeram seus discursos de posse 

destacando a importância do trabalho do Conselho. Na seqüência o jovem Luis Fellipe da Fonseca 

L. Soares foi eleito coordenador da Comissão Temática de Planejamento e o Sr. Antônio Ferreira 

de Souza. Foram empossados também a suplência de organização de Jovens artistas pelo jovem 

Eduardo  Varela  Dias  do  curso de  guitarra  Prof.  Edu  Varela,  para  a  vaga  de titular  de  jovens 

ambientalistas Catharina da Água. Na vaga de suplente de jovens movimentos cultural popular, 

Daniela da Silva Santos do movimento hip hop santista.  Na vaga de organizações de orientações 

sexual, Victor Azenha da ONG e – litoral. Na vaga de suplente de movimento de juventude negra 

Marcelo Oliveira Martins dos Santos e para suplente de movimentos sociais, Henrique Rocha da 

UJS.  O  presidente  explanou  sobre  o  Movimento  Santos  pela  Vida,  especificamente  sobre  a 

Campanha Desarme-se e sua articulação com a juventude. O Conselheiro Clayton Alonso elencou 

alguns locais de aglomeração de jovens e a proposta de como nos aproximarmos para levar a idéia 

do Movimento.  O conselheiro  João Roberto  exemplificou  a Praça Palmares,  CPE,  Emissário  e 

Praça Mauá,  também como locais  de aglomeração de jovens.  A conselheira  Carolina  Marchioli 

colocou-se a disposição para distribuição de materiais da Campanha em seu local de trabalho. A 

jovem  Joyce  sugeriu  atrelar  evento  cultural  e  panfletagem  a  Campanha.  O  CMJ  aprovou 

intervenção na sexta – feira a trade na Praça Mauá com panfletagem e intervenção artística de hip-

hop e no período noturno na Rua XV de Novembro nas proximidades das casas noturnas. Sendo 

assim  é  finalizada  a  reunião  pelo  presidente.   Eu,  Rafael  Louzano  M.  Ferreira 

_______________________________ na qualidade 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. 


