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ATA DA SESSÃO PÚBLICA Nº 03/2019/PROEC 

 
Às 14 horas e trinta minutos, do dia dezessete do mês de abril de 2019, na sala 104 do Bloco III 

do Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras, estado de 

Minas Gerais, reuniram-se os senhores Dany Flávio Tonelli, Lucas Amaral de Melo, Beatriz 

Freire Pimenta e Ana Luiza Costa Alves, coordenador e respectivos membros da equipe 

organizadora do 4° UFLA de Portas Abertas e os senhores  Marcia Sebastiana Vicentina Leonel, 

Miriam de Paula Silva Penido,Elaine Aparecida dos Santos Sales, Andrea Carvalho de Souza 

Castro, Anderson Luís Pereira da Silveira,Andreia Aparecida Rodolfo Almeida, Ana Cristina 

Garcia da Silveira, Paulo Cesar Maculan, Karina Heck da Silva,Salvio Alex Alves de Lima 

autorizados a realizar a prestação de serviço de alimentação no evento. O coordenador deu início 

a Sessão Pública nº 03/2019, referente ao Edital 001/2019/PROEC que trata da utilização de 

espaços públicos do Campus Universitário com vistas à prestação de serviço de alimentação 

humana, na modalidade “Food Truck”, no dia 22 de maio de 2019. Iniciou esclarecendo os 

objetivos da mesma, apresentando a equipe organizadora e explicando como será o evento. A 

partir desse dado momento, o organizador do evento, Lucas Amaral de Melo conduziu a sessão. 

Falou sobre os locais disponíveis, que serão o estacionamento entre o Departamento de Ciências 

Exatas e o Centro de Convivência da Universidade, dividido em seis espaços delimitados (1 a 6) 

e a avenida do Departamento de Engenharia  em direção ao Departamento de Medicina 

Veterinária, dividida em oito espaços delimitados (7 a 14), ambos os locais estarão com o tráfego 

de veículos interditado. Ana Luiza Costa Alves, membro da comissão organizadora, conduziu o 

sorteio dos espaços disponíveis, onde cada autorizado retirou um número de 1 (um) a 14 

(quatorze), referentes ao número de espaços que foram autorizados. Apenas quatro representantes 

dos food-trucks não compareceram e Beatriz Freire Pimenta sorteou por eles. Ficando 

estabelecido o seguinte: no espaço 1 estará a barraca da Miriam; no espaço 2 estará o Cogumelos 

do Japinha; no espaço 3 estará a barraca da Elaine Aparecida dos Santos, no espaço 4 estará a 

barraca da Andréa Carvalho de Souza, no espaço 5 estará a  barraca da Márcia Sebastiana 

Vicentina Leonel, no espaço 6 estará o Caldo de Cana Maculan, no espaço 7 estará a barraca  do 

Anderson Luís Pereira, no espaço 8 estará o Espaço Açai Shakes e afins,  no espaço 9  estará a  

Hamburgueria Artesanal, no espaço 10 estará o The Castro´s Hamburgueria, no espaço 11 estará 

a barrca da Andrea Aparecida Rodolfo, no espaço 12 estará a barraca do Leonardo Astholfo, no 

espaço 13 estará o Edu Bom e no espaço 14 estará o Tcho Burguer . Após o sorteio, Beatriz Freire 

Pimenta e Ana Luiza Costa Alves passaram recolhendo as assinaturas e as metragens para que a 

conta do valor total a ser pago pudesse ser feita. Foi reiterado que o dinheiro referente ao aluguel 



deveria ser depositado até o quinto dia útil do mês de maio (08/05/19),em uma conta 

disponibilizada e o comprovante deveria ser enviado para o email da Codets. Falou também sobre 

a possibilidade dos autorizados trocarem de espaços públicos entre si, e alertou aos autorizados 

que a montagem dos food-trucks no espaço entre o Departamento de Ciências Exatas e o Centro 

de Convivência da Universidade  poderá ser iniciada após as 18h do dia 21 de maio de 2019 e a 

montagem dos espaços da avenida do Departamento de Engenharia  em direção ao Departamento 

de Medicina Veterinária poderá ser iniciada a partir das 22:20 do dia 21 de maio de 2019,os 

guardas da Universidade estarão informados sobre as montagens . Foi lembrado também sobre a 

importância da boa gestão do atendimento a fim de diminuir as filas, para que consigam atender 

o maior número de visitantes do evento. Além disso, Ana Luiza ressaltou que todos os autorizados 

deverão comparecer à PROEC para assinar e retirar seu Termo de Autorização de Uso até o dia 

23 de abril, conforme previsto em edital, e que cada habilitado deverá estar de posse desse termo 

no dia do evento. Não havendo mais o que tratar, Dany Flávio Tonelli encerrou a sessão pública 

às 16:00 horas e, eu Beatriz Freire Pimenta, lavrei a presente ata em que segue anexo a lista de 

presença da sessão pública.  


