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ATA DA 6ª REUNIÃO
Comissão para discutir as categorias de usuários dos Restaurantes Universitários e os
subsídios
Ao décimo primeiro dia do mês de maio de 2017, às 09h, no Anfiteatro da Reitoria, reuniu-se a
Comissão para discutir as categorias de usuários dos Restaurantes Universitários e os subsídios
designada pelo Ato Administrativo CoAd n° 283, de 30.03.2017, com a presença dos membros:
Prof. Dr. Leonardo Antônio de Andrade (Presidente), Sr. Fernando Henrique Donizeti Paganelli,
discente Vitor Spritinic, Sra. Marisa Cubas Lozano, o representante da APG Gabriel Luiz
Augusto, o representante do SINTUFSCar Sr. Daniel Moreti, a representante do SINTUFSCar Sra.
Marinéia Teresinha Duarte e o discente representante do CoAd Leandro Moreira Gonçalves.
Instalada a comissão Prof. Leonardo informou que iniciou o relatório e que gostaria de ouvir as
contrapropostas das categorias. Gabriel relatou que em reunião na APG os mesmos se
mostraram contrários às propostas apresentadas e registrou que apresentaram uma
contraproposta no ConsUni, os mesmos solicitaram que seja feita uma discussão junto as
terceirizadas para verificação de valores. Também colocou que acreditam que em três meses
não é possível constituir uma equipe técnica para fazer as análises socioeconômicas da pósgraduação. Prof. Leonardo registrou que também acredita que nesse curto espaço de tempo
realmente não seria possível à realização das avaliações socioeconômicas da pós-graduação e
que registraria a posição da APG no relatório. Marinéia colocou que em reunião da categoria
foi elaborado um ofício que será entregue a Comissão. Fernando colocou que em reunião com
o Pró-Reitor Adjunto, Sr. Luciano, foi colocado que não é responsabilidade do CoAd discutir o
aumento dos valores do RU, isso deveria ser discutido pelo ConsUni, sendo assim propôs que
fossem desconsideradas todas as propostas e que se aproveitasse apenas o estudo de custos
executado para apresentação dessa Comissão. Acrescentou que deveria ser colocado no
Relatório que não será aumentado o valor do RU nesse momento, que a Comissão apresentará
o estudo de custos no Relatório para que sirva de subsídios para a discussão quanto o
aumento dos valores das refeições no ConsUni. Também registrou que acredita que a
Comissão deve encaminhar que o subsídio de 40% hoje regulamentado é inviável e que deve
ser discutido pelo ConsUni. Fernando também propôs que fosse levado um levantamento da
realidade do primeiro quadrimestre desse ano para fazer um comparativo com 2016, assim
seria possível apresentar que o orçamento para o RU é um valor x, baseado no primeiro
quadrimestre, em especial abril que foi um mês cheio de capacidade máxima. Havendo um
déficit será passado para o ConsUni para que seja comunicado de onde será necessário retirar
a verba. Informou ainda que todos os contratos estão sendo revistos, justamente para
equilibrar os orçamentos. Vitor questionou como que o governo pode fazer os cortes sendo
que há um orçamento. Fernando explicou que o que o governo faz é um contingenciamento,
se a arrecadação do governo é menor, esse valor é liberado quando a arrecadação é
equilibrada. Daniel registrou que o trabalho dessa comissão foi muito importante e de grande
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valor, sendo muito importante tudo que foi levantado para subsidiar discussões futuras.
Registrou que o que gerou a contrariedade da categoria é o fato de acreditarem que essa
decisão deveria ser levada ao ConsUni e que esperam com essa decisão de fato construir de
forma mais paritária entre as categorias uma solução para o RU. Isso também garante que
tudo o que foi construído pela comissão não seja perdido e acredita que as propostas devem
ser levadas junto com o orçamento para também servir de subsídio para a nova comissão.
Marinéia registrou que é necessário que todos estejam juntos para decisão de para onde vai o
orçamento. Além disso, pediu que fosse recolocada a placa da construção do RU após a
finalização da reforma. Leandro colocou que concorda com a proposta feita pelo Fernando.
Ficou definido que o relatório será montado baseado no orçamento e que a comissão irá
indicar que o subsídio de 40% é impraticável. Os últimos apontamentos e as atas das reuniões
serão colocados anexos ao relatório. Fernando apresentou então o orçamento para Comissão.
Marisa perguntou por que o custo com manutenção de equipamento foi retirado da conta.
Fernando esclareceu que é uma decisão da Universidade que depreciação não entre como
custos, são considerados patrimônios. Quando é necessário fazer uma manutenção a verba sai
de RTN. A Comissão tirou outras dúvidas sobre o orçamento, como custo com telefone e
energia elétrica. Prof. Leonardo enviou a planilha de catraca para os membros da Comissão.
Prof. Leonardo também informou sobre a proposta feita na última reunião do CoACE de
criação de um comitê gestor para o RU para que comunidade possa participar mais da forma
como funciona o RU. Fernando registrou que já há um comitê gestor para a aquisição dos
alimentos da agricultura familiar, que esses comitês terão que trabalhar juntos e que acredita
ser importante os alunos registrarem suas preferências para que possa inclusive facilitar o
processo de aquisição dos alimentos. Ficou agendado uma reunião para o dia 15/05 às 9h.
Também ficou definido a inclusão no Relatório das discussões sobre as categorias, que era um
dos objetivos da Comissão, sem apresentar valores e a posição apresentada pela APG e
SINTUFSCar. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, agradecendo
a presença de todos. E para constar, eu, Luana Domingues Pereira, lavrei a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.
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Prof. Dr. Leonardo Antônio de Andrade – ProACE – Presidente
Sr. Rafael Porto Santi – ProGPe
Sr. Fernando Henrique Donizeti Paganelli – ProAd
Sr. Djalma Ribeiro Jr. – SAADE
Profa. Dra. Ana Cristina Juvenal da Cruz – CECH
Profa. Dra. Ana Lúcia Brandl – Diretora Campus Sorocaba
Prof. Dr. Rafael Henriques Longaresi – Diretor Campus Lagoa do Sino
Sra. Nadia Cristina Picelli – Campus Araras
Sra. Marisa Cubas Lozano – SINTUFSCar – Bco
Grad. Victor Scripinic dos Santos
Grad. Flávia Caroline A. Salmázio
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