
MOÇÃO Nº 03/2011  
 

Solicita à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais 
(SEMAD) que a destinação de recursos de compensação 
ambiental oriundos de obras na região do Mosaico 
Sertão Veredas - Peruaçu sejam revertidos para as 
unidades de conservação do próprio território do 
Mosaico. 

 
O Conselho do Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu, no uso de suas 

atribuições legais e competências que lhe são conferidas pela portaria no 128 de 
24/04/2009, reunido no dia 07 de julho de 2011 na Câmara Municipal da Chapada 
Gaúcha - MG, e  

 
            Considerando que o artigo 36 da lei do SNUC prevê que nos casos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do grupo de proteção integral, e que, conforme o § 3º do mesmo artigo, 
quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou a sua zona de 
amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do 
órgão responsável pela sua administração e a unidade afetada, mesmo que não seja 
pertencente ao grupo de proteção integral, deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação ambiental;  
 

Considerando que, conforme prevê o artigo 10 do Decreto 4.340 que 

regulamenta a Lei do SNUC, compete ao Conselho do Mosaico, dentre outras 
competências, propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar as 
atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, 
especialmente, conforme o item 6, a alocação de recursos advindos da compensação 
referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental; 
 

Considerando que o território do Mosaico Sertão Veredas – Peruaçu está sendo 

palco de algumas obras de infraestrutura, em especial estradas; 
 
Resolve:  

 
Aprovar Moção a ser enviada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Estado de Minas Gerais (SEMAD) para que os recursos da 
compensação ambiental oriundos de obras na região do Mosaico Sertão Veredas - 
Peruaçu sejam revertidos para a implementação das unidades de conservação do 
próprio Território do Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu. 

 
Januária, 14 de julho de 2011 

 
 

Helen Duarte 
Presidente 

Conselho do Mosaico Sertão Veredas - Peruaçu 


