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Prefeitura realiza festa com 
muito brilho na virada do ano  

Réveillon atraiu um grande público à Praça de Eventos 

A chegada de 2015 em 
Brumadinho foi marcada 
por uma grande festa po-
pular na Praça de Eventos 
Antônio do Carmo Neto. 
Para festejar a entrada do 
ano novo, a Prefeitura re-
alizou um réveillon com 
muito brilho e alegria, que 
agradou ao grande públi-
co que participou da festa 
da virada do ano.

O show ficou por conta 
da Banda Cruzeiro do Sul. 

e tecnologia. Os presen-
tes responderam ao show 
da Banda Cruzeiro do Sul 
com muita animação e 
alegria.

À meia noite, o show pi-
rotécnico marcou a passa-
gem do ano com muitas 
cores e luzes. A tradicio-
nal queima de fogos en-
cantou o púbico, que não 
poupou elogios à festa da 
virada do ano. 

Desde 2013, a Prefeitu-

ra investe na melhoria da 
qualidade dos eventos no 
município, priorizando o 
conforto e a segurança do 
público. Com essa propos-
ta, a Prefeitura inaugurou, 
em 2013, a Praça de Even-
tos Antônio do Carmo Ne-
to, local mais apropria-
do aos grandes eventos 
e que, ao mesmo tempo, 
acabou com os transtor-
nos causados pelas festas 
na área central da cidade. 

Luiz Carlos

Entardecer em Marques | Foto: Marcos Amorim
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D I Á R I O  O F I C I A L  D O  M U N I C Í P I O

Há mais de 20 anos no ce-
nário dos grandes espetá-
culos, a banda possui uma 
equipe formada por 30 
profissionais, entre instru-
mentistas, vocalistas, dan-
çarinos, artistas e equipe 
técnica.

Com um repertório mu-
sical variado, a apresenta-
ção na passagem de ano 
de Brumadinho envolveu 
uma grande produção, 
com cores, luzes, imagens 
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Atos do Executivo

PORTARIA GP N° 45/2014
De 30 de dezembro de 2014
“Prorroga prazo Portaria GP nº 016/2014”.
ANTÔNIO BRANDÃO, Prefeito Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
Artigo 1º: Considerando solicitação feita pelo presidente da Comissão Sindicante instaurada pela Portaria nº 016/2014 e nos termos da legisla-
ção vigente, fica prorrogado, até o dia 03 de fevereiro de 2015, o prazo para conclusão dos trabalhos da referida Comissão. 
Artigo 9º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO BRANDÃO
Prefeito municipal

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA torna público que SBA Torres, através do Processo de Licen-
ciamento Ambiental n.133/2014 – solicitou Licença de Operação Corretiva (LOC) para o empreendimento SBA Torres Brasil Ltda, localizado na 
Fazenda Santa Cruz do Monte Alegre, S/N, Brumadinho-MG. Informa que foram apresentados os documentos necessários para a formalização 
do processo solicitados no FOB (Formulário de Orientação Básica) e que se encontram à disposição dos interessados na SEMA, das 07:00 h às 
16:00 hs. Hernane Abdon de Freitas, Secretário Municipal de Meio Ambiente.
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