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ATA DA 7ª REUNIÃO  

Comissão para discutir as categorias de usuários dos Restaurantes Universitários e os 

subsídios 

 

Ao décimo quinto 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), Prof. Rafael Henriques Longaresi, Sr. 

Fernando Henrique Donizeti Paganelli, discente Victor Spritinic, discente Flávia Caroline A. 

Salmázio, Sra. Marisa Cubas Lozano e a representante da APG Isabela Alline. Instalada a 

comissão Prof. Leonardo colocou que o objetivo da reunião era fazer uma projeção a partir dos 

gastos do início do ano de 2017. Relembrou as posições colocadas pelo SINTUFSCar e APG na 

última reunião realizada e a colocação do Fernando da possibilidade de se fazer um arranjo 

para esse ano a partir do orçamento e previsão de gastos. Fernando colocou que será 

apresentado o orçamento do RU no CoAd e que a diferença entre o orçamento e a estimativa 

de gastos desse ano é que deverá ser discutida no ConsUni. A previsão de gastos é de R$ 

6.900.00,00. Equivalente a 1,5 milhão e meio a mais do que foi gasto no RU de São Carlos no 

ano anterior, devido ao aumento do consumo e dos ajustes contratuais das terceirizadas. O 

objetivo é encontrar um custo de R$7,50 para as licitações. Prof. Leonardo colocou que nos 

outros campi já foram feitos cortes de pão, suco e arroz integral. Estão sendo previstos novas 

licitações para o fim do ano para o RU de São Carlos com a revisão dos contratos. O objetivo 

também é renovar os contratos a cada trimestre ao invés de anualmente. Prof. Leonardo 

colocou que sua preocupação é que 30% dos gastos do RU é PNAES e o restante RTN, 

mantendo-se o preço das refeições que esta hoje e levando em consideração os reajustes não 

será possível comprar alimentos para o RU a partir de outubro desse ano. Fernando sugeriu 

que a comissão faça uma solicitação ao CoAd para que o dinheiro da catraca do RU seja 

utilizado para o custeio do RU apenas. Prof. Leonardo disse que possui o regulamento sobre a 

destinação dessa verba e que esse pode ser um apontamento da Comissão no relatório. Pelos 

cálculos feitos pelo discente Victor até o fim do ano a previsão é servir 840.000 refeições no 

valor de R$7,50, o que chega a um gasto é de aproximadamente de R$ 6.300.000,00 sem levar 

em consideração o aumento das terceirizadas. Prof. Leonardo se comprometeu de fechar o 

relatório ainda hoje e enviar aos membros da comissão para análise e complementação. 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  

 

 

 

 

 

 


