Ata da Segunda Reunião da Comissão de Habitat da Associação dos Pós-Graduandos do IMPA,
realizada em 5 de março de 2012.
Presentes: Conrado da Costa, Karina Marin, Lucas Ambrozio, Lucas Backes, Luiz Paulo Freire,
Nara Bobko, Rafael Montezuma, Ricardo Turolla e Vanderson Lima.
Pauta: questões urgentes referentes à alimentação.
Esta reunião foi convocada extraordinariamente devido a novidades com respeito à situação
do restaurante Ábaco apuradas por Luiz Paulo, que participou de uma reunião da Comissão de
Restaurante (doravante denotada CR), formada Wanderson Costa (outro membro discente), duas
advogadas do IMPA e uma funcionária do setor de Licitação.
Segundo seu relato, o contrato com a atual restaurante Ábaco está vencido há alguns anos.
O Ábaco não tem mais interesse em continuar prestando o serviço, embora tenha se comprometido
verbalmente a prestá-lo até que uma nova empresa seja escolhida para tal.
As condições a serem impostas ao futuro restaurante já estão definidas e foram consideradas
satisfatórias pelo Luiz Paulo em termos de exigência de qualidade da refeição e do horário de
funcionamento (cabe mencionar que muitas delas foram formuladas pelo Wanderson). Contudo o
edital não atraiu o número suficientes de interessados. Para aumentar esse número, a CR sugeriu
aumentar o preço da refeição imposto no termo de contratação, que era R$ 8,00. Luiz Paulo e
Wanderson não concordaram com este ponto, e propuseram que os alunos fossem ouvidos quanto a
isso. A CR concordou com a proposta, pedindo apenas urgência.
Diante disso, a Comissão decidiu suspender ações planejadas na Primeira Reunião,
nomeadamente o boicote e o envio de reclamações formais. Ademais, a Comissão decidiu sugerir à
CR o preço de R$ 5,00, que seria viabilizado por subsídios do IMPA. Para saber se esta
possibilidade é real, Luiz Paulo, Lucas Backes, Nara e Ricardo marcaram uma reunião para o dia
seguinte com a Sra. Cássia Pessanha, assessora da Direção. Os resultados desta reunião serão
relatados na ata da próxima reunião desta Comissão.
Por fim, Conrado e Rafael quiseram relatar algumas informações sobre futuras reformas de
salas no IMPA colhidas junto à administração. Existem diversos projetos, em especial para expandir
a sala 134 e a Biblioteca. A reforma do Salão de Leitura não é considerada prioritária.
A reunião da Comissão de Habitat marcada para 15 de março de 2012 foi mantida.
A presente ata foi escrita por mim, Lucas Ambrozio, membro da Comissão designado para tal.

Rio de Janeiro, ______ de __________________ de ________.

