
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Reunião do COMPAC Sete Lagoas 

Local 
Reunião Hibrida  
 Secretaria da Educação Municipal (Rua Lassance Cunha, 174 - Centro, Sete Lagoas) e Online 

Data/ Horário 18/01/2023 – 08h30min 

Relator Priscila Sant-Ana Cristeli 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
A reunião do COMPAC aconteceu de forma híbrida.  
A Presidente Roselene Alves abriu a pauta para discussão: (1) Pedido de reforma simples no imóvel localizado na 

Avenida Getúlio Vargas, número 301, Centro; O pedido de reforma simples foi enviado pelo DLO ao COMPAC. A obra foi 
embargada pelo DLO, uma vez que solicitaram reforma simples, mas foi constatada uma reforma global, sem anuência do 
Conselho. Shirley Fonseca destacou que a obra está no entorno do principal bem da cidade, a Lagoa Paulino. Assim, compete 
ao COMPAC a aprovação do projeto. Kátia Nogueira observou que a orla da lagoa deveria ser controlada há muitos anos, mas 
a cidade negligenciou nesse ponto. Por unanimidade, o Conselho optou por solicitar o projeto completo da reforma para 
análise.   

(2) Informações sobre a conclusão do Registro do Mercado Municipal de Sete Lagoas (Mercadão); Roselene 
Alves passou a palavra para Shirley Fonseca. O dossiê de Registro do Mercado Municipal foi concluído em dezembro de 2022 
e será protocolado. O Registro funciona como o processo de um imóvel tombado, a relevância de algumas barracas que 
existem há muito tempo á destacada, assim como o espaço é visto como um ambiente cultural. Shirley Fonseca realçou que, 
apesar de ser um bem imaterial, o local não foge da licitação que o Ministério Público tem solicitado. Mário Márcio Campolina 
falou sobre a importância de resgatar as origens do Mercado Municipal, trazendo as barracas de temperos e gastronomia 
típicos da região, que hoje estão no galpão ao lado, para o mercado principal.  

(3) Informações gerais; Roselene Alves apresentou ao Conselho a solicitação de registro do Pão com Bola e do 
Doce de Leite Cremoso da Roça como de relevância para o patrimônio cultural imaterial do Município de Sete Lagoas. Shirley 
Fonseca explicou que a tradição do Pão com Bola aconteceu por volta dos anos 1960, quando os jovens saíam do baile e 
comiam o lanche. Por outro lado, a solicitação é vaga. No caso do Doce de Leite Cremoso da Roça, por exemplo, não se tem 
conhecimento de qual roça ele pertenceria, nem de como seria realizado esse inventariado. Faz sentido quando o lugar possui 
uma tradição específica, com um modo de fazer único, que é reconhecido como pertencente daquela região. Logo, Roselene 
Alves agradeceu a todos e deu por encerrada e reunião. 

 

 
CONCLUSÃO: 

(1) O Conselho optou por solicitar o projeto completo da reforma para análise. (2) As informações sobre a conclusão 
do Registro do Mercado Municipal de Sete Lagoas foram repassadas ao COMPAC. (3) A solicitação de registro do Pão com 
Bola e do Doce de Leite Cremoso da Roça como de relevância para o patrimônio cultural imaterial do Município de Sete 
Lagoas foi apresentada ao Conselho, mas será analisado com mais cautela. 
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