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DECRETO N.º 084/2019 
 

 
Proíbe o funcionamento do aeródromo privado 

Clube de Voo Floresta do Município de Visconde 

do Rio Branco - MG. 

 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, IRAN SILVA COURI, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 73, 98 e 99 da Lei 

Orgânica do Município – LOM. 

 

Considerando a necessidade da renovação da licença ambiental de operação 

para o funcionamento do aterro sanitário; 

Considerando a necessidade da anuência da ANAC para o funcionamento do 

mesmo; 

Considerando que o Aterro Sanitário está a menos de 20km do aeródromo 

privado Clube de Voo Floresta e por esse motivo necessita da anuência da ANAC; 

Considerando que sem a anuência da ANAC não será possível o funcionamento 

do Aterro; 

Considerando que a ANAC não tem previsão de entrega da anuência; 

Considerando que sem a licença, o Município não dispõe de local 

apropriado para depositar o resíduo sólido gerado pela cidade, causando assim, 

um transtorno para a Administração Pública Municipal; 

Considerando que o aterro sanitário é de interesse público e social e de 

utilidade pública; 

Considerando que, outrossim, o Clube de Voo Floresta, não tem alvará 

desta Prefeitura para funcionamento; 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º - Fica proibido, por tempo indeterminado, o funcionamento do aeródromo 

privado Clube de Voo Floresta até que seja emitida a anuência da ANAC para o 

Aterro Sanitário do Município de Visconde do Rio Branco – MG. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de Julho de 2019. 

 

Visconde do Rio Branco, 19 de junho de 2019. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 
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