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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PRESIDENTES DAS 
SOCIEDADES DE MELHORAMENTOS COM A PRESENÇA DO VICE-REITOR 
DA UNIMONTE REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2014 .-.-.-.-.-.-.-. 

A reunião teve início às 16:30 horas no auditório do 3º andar do prédio do 

Banco do Brasil, à Rua XV de Novembro nº 195, em Santos/SP, com a presença 

dos Presidentes das Sociedades de Melhoramentos e convidados que assinaram 

a respectiva lista. Foi presidida por José Carlos de Almeida e secretariado por 

Gabriel Santana. O presidente José Carlos agradeceu a presença de todos e 

convidou o ex-secretário adjunto de Cultura, o Sr. Sérgio Willians e o Vice-

Reitor da Unimonte, o Sr. Adalto, para compor a mesa. Fez uma breve 

apresentação, explicando o funcionamento do COMEB e colocou-se a disposição 

de todos os presidentes. Passou a palavra ao Vice-Reitor, Adalto, que explicou 

detalhadamente sobre os cursos oferecidos pela Faculdade, e tirou todas às 

duvidas necessárias que foram indagadas pelos presidentes. Enfatizou a 

importância dos cursos por serem técnicos, e totalmente custeados pela 

instituição. Mencionou ainda que serão 300 vagas, distribuídas nas áreas de 

Saúde, Informática, Logística e Ciências, com as inscrições até o dia 13/04. 

Com todas as dúvidas sanadas, o Vice-Reitor pediu licença e retirou-se da 

reunião, passando a palavra ao Presidente José Carlos, que agradeceu a 

presença do Vice-Reitor e mencionou sobre os cursos do “Pier de Cultura”, 

passando a palavra ao Sr. Sérgio Willians. Explicou com todos os detalhes o 

projeto da Secretaria de Cultura, e enfatizou que os cursos são um projeto de 

longo prazo, para o 2º semestre, e não para início imediato. O ex-secretário 

pôs-se a disposição para responder qualquer tipo de questionamento. A maior 

dúvida de todos os presidentes, foi em relação ao material dos cursos, se seria 

ou não custeado pela Secretaria. O Sr. Sérgio Willians garantiu o financiamento 

dos materiais e tranquilizou a todos. Após outros esclarecimentos feitos, o ex-

secretário pediu licença e retirou-se da reunião, agradecendo a todos pelo 

interesse, e logo em seguida passando a palavra ao Presidente José Carlos. 

Apresentou o Sr. Jeferson Araújo, que ficará responsável pelo 1º Fórum de 

Entidades de Bairros de Santos. O Sr. Jeferson ressaltou a importância do 

Fórum para as Sociedades, enfatizando que o intuito maior é formar um único 

documento, com todas as Entidades entrando em um consenso, formando 

apenas uma proposta, para entregar ao Sr. Prefeito. Instruiu como será feito e 

montado o Fórum, mencionando o prazo para inscrições e o número de 
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participantes por Sociedade. Ressaltou também os temas que serão abordados, 

e os palestrantes que ministraram o Fórum. Algumas dúvidas surgiram, e foram 

prontamente sanadas. Nada mais havendo a ser esclarecido, o Sr. Jéferson 

agradeceu a participação de todos, passando a palavra ao Presidente José 

Carlos. O Presidente agradeceu a presença de todas as Sociedades, e como não 

havia mais nada a ser tratado, às 18:00 horas deu-se por encerrada a reunião 

da qual lavro a presente ata. -.-.-.-.-.-.- 
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