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PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 
 

BOLETIM Nº 181/2011 
 
O SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 
CLASSIFICAR 
- com base no artigo 4º da Lei nº 13.208/2009 e consoante manifestação da Promotora de Justiça, expressa no expediente nº 
PR.00034.00474/2009-6, a Dra. PAULA BITTENCOURT ORSI, ID nº 3386597, no cargo de 3º Promotor de Justiça da Promotoria de 
Justiça da Comarca de Lagoa Vermelha, de entrância intermediária. 
- com base no artigo 4º da Lei nº 13.208/2009 e consoante manifestação do Promotor de Justiça, expressa no expediente nº 
PR.00034.00577/2009-6, o Dr. MÁRCIO EMÍLIO LEMES BRESSANI, ID nº 3437230, no cargo de 3º Promotor de Justiça da Promoto-
ria de Justiça da Comarca de Taquara, de entrância intermediária. 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 14 de abril de 2011. 
ISABEL GUARISE BARRIOS BIDIGARAY, 
Promotora de Justiça 
Chefe de Gabinete. 
 
 

BOLETIM Nº 182/2011 
 
O SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 
PROMOVER 
- por merecimento, para o cargo de Procurador de Justiça Substituto, a Dra. HELOÍSA HELENA ZIGLIOTTO, 1ª Promotora de Justiça 
da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, ID nº 3427056 (Edital 024/11 - PR.00983.00303/2011-4). 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 14 de abril de 2011. 
MARÍLIA COHEN GOLDMAN, 
Promotora-Assessora. 
 
 

EDITAL Nº 106/2011 - PGJ 
 
De ordem, ficam cientificados os interessados, na forma do § 2º do art. 16 do Provimento nº 26/2008, que a Promotoria de Justiça 
Especializada de Santiago, promoveu o arquivamento do Inquérito Civil nº 01223.00086/2005, em que investigados, dentre outros, os 
seguintes responsáveis por estabelecimentos comerciais: Márcia Sulzbach, Nélson Cardoso, José Quintino Gomes e Rogério Bueno 
de Jesus.  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 13 de abril de 2011. 
ISABEL GUARISE BARRIOS BIDIGARAY,  
Promotora de Justiça, Chefe de Gabinete. 

 
 

EDITAL Nº 107/2011 - PGJ 
 
De ordem, ficam cientificados os interessados, na forma do § 2º do art. 16 do Provimento nº 26/2008, que a Promotoria de Just iça 
Especializada de Santiago, promoveu o arquivamento do Inquérito Civil nº 00871.00012/2005, em que investigado Neri Antonio 
Cecchetto.  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 13 de abril de 2011. 
ISABEL GUARISE BARRIOS BIDIGARAY,  
Promotora de Justiça, Chefe de Gabinete. 
 
 

EDITAL Nº 108/2011 - PGJ 
 
De ordem, ficam cientificados os interessados, na forma do § 2º do art. 16 do Provimento nº 26/2008, que a Promotoria de Justiça 
Especializada de Santiago, promoveu o arquivamento do Inquérito Civil nº 00871.00011/2003, em que investigados os responsáveis 
pela Cooperativa Regional de Prestação de Serviços de Santiago Ltda - COOPERSAN.  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 13 de abril de 2011. 
ISABEL GUARISE BARRIOS BIDIGARAY,  
Promotora de Justiça, Chefe de Gabinete. 
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EDITAL Nº 109/2011 - PGJ 

 

De ordem, ficam cientificados os interessados, na forma do § 2º do art. 16 do Provimento nº 26/2008, que a Promotoria de Justiça 
Especializada de Santiago, promoveu o arquivamento do Inquérito Civil nº 01223.00019/2009, em que investigado Amadeu da Silva 
Bitencourt.  

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 13 de abril de 2011. 

ISABEL GUARISE BARRIOS BIDIGARAY,  

Promotora de Justiça, Chefe de Gabinete. 

 

 
AVISO Nº 22/2011 

 

Cientifico que, o Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais, determinou a publicação do demonstrativo que se-
gue: 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 13 de abril de 2011. 

CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA, 

Subdiretor-Geral. 

 
 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS 
 
 

PORTARIA Nº 72/2011 - PF 
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

 
O PROCURADOR DE FUNDAÇÕES, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 67 do Código Civil e 1.203 do Código de 
Processo Civil, resolve aprovar a alteração estatutária procedida no Estatuto da FUNDAÇÃO MÃE DE DEUS, com sede na cidade 

de Caxias do Sul, de conformidade com o que consta do Processo PR.00031.00596/2009-9. 

Registre-se e publique-se. 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 08 de abril de 2011. 

ANTÔNIO CARLOS DE AVELAR BASTOS, 

Procurador de Fundações. 

 

DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS EFETUADAS PELA PROCURADORIA –GERAL DE JUSTIÇA  

Processo 
Termo de Baixa 
de Patrimônio Entidade Donatária Objeto Fundamento Legal 

476-0900/11-9 1401 
Brigada Militar - Colégio Tiradentes 
de Pelotas 

Equipamentos de 
Informática 

Lei Federal nº 8.666/93 e 
Prov. nº 02/2009 

488-0900/11-6 1406 
Brigada Militar de Santa Rosa – 4º 
BPM Área de Fronteira 

Equipamentos de 
Informática 

Lei Federal nº 8.666/93 e 
Prov. nº 02/2009 

896-0900/11-5 1448 
Brigada Militar – 3º RPMON de Pas-
so Fundo 

Mobiliário  e Equi-
pamentos de Infor-
mática 

Lei Federal nº 8.666/93 e 
Prov. nº 02/2009 

918-0900/11-4 1431 
Colégio Tiradentes de Passo Fundo Mobiliário  e Equi-

pamentos de Infor-
mática 

Lei Federal nº 8.666/93 e 
Prov. nº 02/2009 

http://www.mp.rs.gov.br
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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

BOLETIM Nº 183/2011 
 

O SENHOR SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PA-
RA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 
CONSIDERAR 
- habilitada para tomar posse, a contar de 12/04/2011, no 
cargo de Agente Administrativo, Classe “M”, VANESSA 
RAQUEL MONTEMEZZO, tendo entrado em exercício em 
14/04/2011. 
DESIGNAR 
- a contar de 21 de março de 2011, o servidor LUÍS FERNAN-
DO DUTRA AYDOS, Assistente de Promotoria de Justiça, ID 
nº 3428249, para exercer a Função Gratificada de Coordena-
dor Administrativo, FG-10, acrescida da gratificação de repre-
sentação de 35% (trinta e cinco por cento), deste órgão (Port. 
0748/11). 
- a contar do dia 14 de abril de 2011, a servidora BÁRBARA 
CRISTINE HOLENBACH, Assessora – Bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais, ID nº 3435164, para exercer a Função 
Gratificada de Assessor Superior, FG-10, acrescida da gratifi-
cação de representação de 35% (trinta e cinco por cento), 
deste órgão (Port. 0912/11). 
REVOGAR 
- a contar de 21 de março de 2011, a Portaria nº 3863/2007, 
que designou o servidor FLÁVIO SCHREINER JUNIOR, Agen-
te Administrativo, ID nº 3439577, para exercer a Função Grati-
ficada de Coordenador Administrativo, FG-10, acrescida da 
gratificação de representação de 35% (trinta e cinco por cen-
to), deste órgão (Port. 0746/11). 
- a contar de 21 de março de 2011, a Portaria nº 3198/2010, 
que designou o servidor LUÍS FERNANDO DUTRA AYDOS, 
Assistente de Promotoria de Justiça, ID nº 3428249, para 
exercer, em substituição, a Função Gratificada de Coordena-
dor Administrativo, FG-10, acrescida da gratificação de repre-
sentação de 35% (trinta e cinco por cento), deste órgão, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular, Flávio Schreiner 
Junior. (Port. 0747/11). 
- a contar de 13 de abril de 2011, a Portaria nº 1907/2007, que 
designou a servidora ANDRÉA ALONSO TAVARES, Assesso-
ra – Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, ID nº 3436748, 
para exercer a Função Gratificada de Assessor Superior, FG-
10, acrescida da gratificação de representação de 35% (trinta 
e cinco por cento), deste órgão (Port. 0910/11). 
- a contar de 13 de abril de 2011, a Portaria nº 1599/2009, que 
designou a servidora ÚRSULA PETRILLI DUTRA, Assistente 
de Procuradoria de Justiça, ID nº 3386961, para exercer a 
Função Gratificada de Assessor de Procurador-Geral de Justi-
ça, FG-10, acrescida da gratificação de representação de 35% 
(trinta e cinco por cento), deste órgão (Port. 0911/11). 
CONCEDER 
- o abono de permanência previsto no Artigo 2º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, ao servidor ELISEU DE SOUZA 
GOULART, Artífice – Telefonia e Informática, ID nº 3441725, a 
contar de 23 de março de 2011, equivalente ao valor de sua 

contribuição previdenciária (PR.00576.00298/2011-9 - Port. 
0766/11). 
- o abono de permanência previsto no Artigo 2º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, ao servidor EMILIO LUIZ RECH 
ARGENTA, Secretário de Diligências, ID nº 3436764, a contar 
de 29 de março de 2011, equivalente ao valor de sua contribu-
ição previdenciária (PR.00813.00016/2011-8 - Port. 0887/11). 
- o abono de permanência previsto no Artigo 2º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, à servidora LUECIR MADRUGA DE 
AVILA, Assessora – Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
ID nº 3425215, a contar de 29 de março de 2011, equivalente 
ao valor de sua contribuição previdenciária 
(PR.00824.00071/2011-0 - Port. 0888/11). 
EXONERAR 
- a pedido, a contar de 01 de abril de 2011, o servidor CAR-
LOS AUGUSTO LIMA BENITES, ID nº 3450996, do cargo de 
Agente Administrativo, deste órgão (PR.00576.00284/2011-9 - 
Port. 0748/11). 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 14 
de abril de 2011. 
CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA, 
Subdiretor-Geral. 
 
 

SÚMULA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS  

PARA INFORMÁTICA 
PROCESSO Nº 2985-09.00/10-5 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/10 – REGISTRO DE PREÇOS 
CO21.983, 22573 e 23501 

 

CONTRATADA: MICROSENS LTDA; OBJETO: aquisição de 
Toner Xerox Phaser 6350, Rolo de Transferência p/
Impressora Xerox Phaser 6350 e Unidade de Imagem p/
Impressora Phaser 6350  

VALOR TOTAL: R$ 812.075,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto/
Atividade 6420, Natureza da Despesa/Rubrica 3.3.90.30/3009; 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02; 
Leis Estaduais 11.389/99 e 13.191/09; e Provimentos PGJ/RS 
54/02, 40/04, 47/05 e 33/08. 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 12  
de abril de 2011. 
CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA,  
Sudiretor-Geral. 

ITEM QDE. 
(UN.) 

DESCRIÇÃO/MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

5 200 
Rolo de Transferência p/
Impressora Xerox Phaser 
6350 

R$ 295,00 

7 225 Toner Xerox Phaser 6350 
Amarelo R$ 658,00 

8 225 Toner Xerox Phaser 6350 
Ciano R$ 665,00 

9 225 Toner Xerox Phaser 6350 
Magenta R$ 665,00 

6 225 
Unidade de Imagem p/
Impressora Xerox Phaser 
6350 

R$ 1.359,00 

http://www.mp.rs.gov.br
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SÚMULA 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS  

PARA INFORMÁTICA 
PROCESSO Nº 2985-09.00/10-5 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/10 – REGISTRO DE PREÇOS 
CO21.983, 22573 e 23501 

 

CONTRATADA: PSWS INFORMÁTICA LTDA; OBJETO: 
aquisição de Toner Xerox Phaser 6350 Preto, Fusor p/
Impressora Xerox Phaser 6350  

VALOR TOTAL: R$ 240.500,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: Unidade Orçamentária 09.01, Recurso 0011, Projeto/
Atividade 6420, Natureza da Despesa/Rubrica 3.3.90.30/3009; 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02; 
Leis Estaduais 11.389/99 e 13.191/09; e Provimentos PGJ/RS 
54/02, 40/04, 47/05 e 33/08. 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 12  
de abril de 2011. 

CARLOS ALBERTO CUNHA UMSZA,  
Sudiretor-Geral. 
 

 

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 

 

 

BOLETIM Nº 03/2011 - CAOMA 

 

A COORDENADORA DO CENTRO OPERACIONAL DE DE-
FESA DO MEIO AMBIENTE cientifica, na forma do § 2° do 
artigo 7° da Resolução n° 23 do Conselho Nacional do Minis-
tério Público, que o Ministério Público instaurou as seguintes 
Peças de Informação e Inquéritos Civis: 

AGUDO 
1) Inquérito Civil n° 00710.00003/2010, da Promotoria de 
Justiça de Agudo, pelo Promotor de Justiça Sandro Loureiro 
Marones, com a finalidade de apurar dano ambiental, consis-
tente no depósito irregular de lixo na Localidade de Rincão 
Despraiado, interior do Município de Agudo. 

ALEGRETE 
1) Inquérito Civil n° 00711.00020/2011, da Promotoria de 
Justiça de Alegrete, pela Promotora de Justiça Alessandra 
Moura Bastian da Cunha, com a finalidade de apurar degrada-
ção ambiental consistente na manutenção de estabelecimento 
potencialmente poluidor sem licença do órgão ambiental com-
petente. 

ANTÔNIO PRADO 
1) Inquérito Civil n° 00714.00010/2011, da Promotoria de 

Justiça de Antônio Prado, pelo Promotor de Justiça Vitassir 
Edgar Ferrareze, com o intuito de apurar possível ocorrência 
de dano ambiental contra a flora. 

2) Inquérito Civil n° 00714.00011/2011, da Promotoria de 
Justiça de Antônio Prado, pelo Promotor de Justiça, Vitassir 
Edgar Ferrareze, com o intuito de apurar possível ocorrência 
de dano ambiental contra a flora. 

3) Inquérito Civil n° 00714.00012/2011, da Promotoria de 
Justiça de Antônio Prado, pelo Promotor de Justiça, Vitassir 
Edgar Ferrareze, com o intuito de apurar possível ocorrência 
de dano ambiental contra a flora. 

4) Inquérito Civil n° 00714.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça de Antônio Prado, pelo Promotor de Justiça, Vitassir 
Edgar Ferrareze, com o intuito de apurar possível concessão 
de licenciamento ambiental sem o devido controle/estudo. 

ARROIO DO  MEIO 
1) Inquérito Civil n° 00715.00003/2011, da Promotoria de 
Justiça de Arroio do Meio, pelo Promotor de Justiça Paulo 
Estevam Araújo, com o intuito de investigar funcionamento 
irregular de abatedouro situado em Nova Bréscia. 

ARROIO GRANDE 
1) Inquérito Civil n° 00716.00003/2011, da Promotoria de 
justiça de Arroio Grande, pela Promotora de Justiça Cristiane 
Maria Scholl Levien, com a finalidade de apurar dano ambien-
tal decorrente de engenho de arroz não licenciado e depósito 
de cascas de cereais em contato direto com o solo a céu aber-
to. 

2) Inquérito Civil n° 00716.00004/2011, da Promotoria de 
justiça de Arroio Grande, pela Promotora de Justiça Cristiane 
Maria Scholl Levien, com a finalidade de apurar dano ambien-
tal causado por secador de arroz. 

3) Inquérito Civil n° 00716.00005/2011, da Promotoria de 
justiça de Arroio Grande, pela Promotora de Justiça Cristiane 
Maria Scholl Levien, com a finalidade de apurar lançamento 
de efluentes sem tratamento, a céu aberto e em sanga . 

ARVOREZINHA 
1) Inquérito Civil n° 00717.00006/2011, da Promotoria de 
Justiça de Arvorezinha, pela Promotora de Justiça Melissa 
Marchi Juchen, com a finalidade de investigar corte de mata 
nativa em APP, sem licença ambiental, na propriedade do 
senhor CLEOMAR BERTONCELLI, na Linha Gramado, no 
município de Arvorezinha/RS. 

2) Inquérito Civil n° 00717.00007/2011, da Promotoria de 
Justiça de Arvorezinha, pela Promotora de Justiça Melissa 
Marchi Juchen, com a finalidade de investigar supressão de 
aproximadamente 0,5 hectares de mara nativa, resultando em 
aproximadamente 17 m² de lenha. 

3) Inquérito Civil n° 00717.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça de Arvorezinha, pela Promotora de Justiça Melissa 
Marchi Juchen, com a finalidade de investigar corte de mata 
nativa, em estágio médio e avançado de regeneração,sendo 
que após o corte foi feito uso de fogo. 

AUSGUSTO PESTANA 
1) Inquérito Civil n° 00937.00007/2011, da Promotoria de 
Justiça de Augusto Pestana, pela Promotora de Justiça Tânia 
Maria Schneider Cavalini, com a finalidade de apurar a prática 
do dano ambiental consistente em danificar vegetação nativa, 

ITEM QDE. 
(UN.) DESCRIÇÃO/MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

10 750 Toner Xerox Phaser 6350 
Preto R$ 278,00 

4 50 Fusor p/Impressora Xerox 
Phaser 6350 R$ 640,00 

http://www.mp.rs.gov.br
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inclusive espécie considerada imune ao corte, fora de área de 
preservação permanente, sem autorização do Órgão Ambien-
tal Competente 

BENTO GONÇALVES 
1) Inquérito Civil n° 00722.00007/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Bento Gonçalves, pelo Promotor de 
Justiça Élcio Resmini Meneses, com a finalidade de verificar 
eventual depósito de produto florestal em desacordo com as 
normas ambientais (ausência de DOF) e eventual dano causa-
do ao meio ambiente. 

2) Inquérito Civil n° 00722.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Bento Gonçalves, pelo Promotor de 
Justiça Élcio Resmini Meneses, com a finalidade de apurar 
irregularidades quanto ao lançamento de efluentes líquidos 
industriais em corpo hídrico do Arroio São Pedro, na Linha 
Palmeiro, Distrito de São Pedro, Bento Gonçalves, em desa-
cordo com a Licença de Operação – 08625/2009-DL, expedida 
pela FEPAM. 

3) Inquérito Civil n° 00722.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Bento Gonçalves, pelo Promotor de 
Justiça Élcio Resmini Meneses, com a finalidade de apurar a 
existência de delito ambiental pelo vazamento e descarte ina-
dequado de óleo junto à galeria de escoamento pluvial. 

4) Inquérito Civil n° 00722.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Bento Gonçalves, pelo Promotor de 
Justiça Élcio Resmini Meneses, com a finalidade de apurar a 
falta de cuidados higiênico-sanitários na criação de animais e 
eventual risco para sanidade animal decorrente da criação de 
animais exóticos (avestruz) em área de sua propriedade, 
situada na Linha Palmeiro, Distrito de São Pedro, Bento 
Gonçalves/RS. 

5) Inquérito Civil n° 00722.00011/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Bento Gonçalves, pelo Promotor de 
Justiça Élcio Resmini Meneses, com a finalidade de apurar 
eventuais irregularidades quanto ao licenciamento ambiental 
da atividade da empresa Esquadrias Tomazini Ltda e eventual 
ocorrência de crime ambiental por fraude no sistema de emis-
são de documentos. 

6) Inquérito Civil n° 00722.00012/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Bento Gonçalves, pelo Promotor de 
Justiça Élcio Resmini Meneses, com a finalidade de apurar 
corte de vegetação nativa na propriedade de Leonardo Valdu-
ga, localizada na ERS 444 KM 17, Vale dos Vinhedos, Bento 
Gonçalves/RS. 

7) Inquérito Civil n° 00722.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Bento Gonçalves, pelo Promotor de 
Justiça Élcio Resmini Meneses, com a finalidade de apurar a 
supressão e corte de vegetação nativa praticados por Valeri 
Antônio Pertile, Volnei Pertile e Clóvis José Todescato, na 
RSC 470, Km 207, São Valentim, neste Município. 

CAMAQUÃ 
1) Inquérito Civil n° 00732.00006/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, com a finalidade de investigar exis-
tência de dano ambiental causado pela retirada de saibro em 
Área de Preservação Permanente de curso d’água. 
2) Inquérito Civil n° 00732.00007/2011, da Promotoria de 

Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, com a finalidade de investigar exis-
tência de dano ambiental caracterizado por danificar vegeta-
ção nativa em estágio inicial de regeneração, localizada fora 
de Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, sem 
aprovação do órgão ambiental competente. 

3) Inquérito Civil n° 00732.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, em virtude do impasse quanto ao 
manejo a ser dado à questão envolvendo a “figueira da paz”, 
indivíduo vegetal de imenso valor, inclusive, histórico, cultural 
e paisagístico. 

4) Inquérito Civil n° 00732.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, em virtude de notícias referente à 
poluição sonora causada pelo estabelecimento comercial Polo 
Sul Restaurante e Chopperia. 

5) Inquérito Civil n° 00732.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, com a finalidade de apurar corte de 
árvores nativas em APP e degradação ambiental pela deposi-
ção de resíduos sólidos em corpo hídrico, pelo Sr. JOSÉ DA-
NÍVIO NUNES BRAGA, residente na Colônia Nova, em Dom 
Feliciano/RS. 

6) Inquérito Civil n° 00732.00011/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, com a finalidade de apurar dano 
ambiental causado pela supressão, destruição e soterramento 
de mata nativa, decorrente de implantação/ampliação de es-
trada municipal, sem que houvesse o prévio licenciamento 
florestal ambiental. 

7) Inquérito Civil n° 00732.00012/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, com a finalidade de apurar as 
constantes faltas de água na cidade e possível cobrança irre-
gular de taxa de esgoto cloacal, no município de Camaquã/
RS. 

8) Inquérito Civil n° 00732.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Camaquã, pelo Promotor de Justiça 
Ricardo Cardoso Lazzarin, com a finalidade apurar funciona-
mento de empreendimento potencialmente poluidor e que 
utiliza recursos naturais, sem licenciamento ambiental ou ca-
dastro florestal. 

CAMPO BOM 
1) Inquérito Civil n° 00734.00004/2011, da Promotoria de 
Justiça de Campo Bom, pelo Promotor de Justiça Fabiano 
Redivo Silva, com a finalidade de apurar possível poluição 
hídrica por lançamento irregular de efluentes domésticos, pela 
ausência de rede de saneamento na Rua Visconde de Cairú, 
440, Braga (RS). 

2) Portaria de Conversão de Peças de Informação em In-
quérito Civil n° 00734.00002/2009, da Promotoria de Justiça 
de Campo Bom, pela Promotora de Justiça Ivanda Grapiglia 
Valiati, com a finalidade de investigar loteamento/
desmembramento irregular com vendas de lotes. 

CANELA 
1) Inquérito Civil n° 00737.00005/2011, da Promotoria de 
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Justiça de Canela, pela Promotora de Justiça Vera Regina 
Melatte Corino, com a finalidade de apurar movimentação do 
solo em Área de Preservação Permanente no Bairro Saiqui, 
ocasionando o aterro da base de cinqüenta árvores nativas, 
sem autorização do órgão ambiental. 

CARAZINHO 
1) Inquérito Civil n° 00743.00003/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Carazinho, pela Promotora de Justi-
ça Clarissa Ammélia Simões Machado, com a finalidade de 
investigar e sanar eventuais irregularidades na destinação de 
esgoto cloacal in natura à rede de esgoto pluvial e o escoa-
mento desses efluentes diretamente no solo e a céu aberto. 

2) Inquérito Civil n° 00743.00007/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Carazinho, pela Promotora de Justi-
ça Clarissa Ammélia Simões Machado, com a finalidade de 
eventual dano ao meio ambiente decorrente do lançamento 
(derramamento) de resíduos oleosos na rede de esgoto cloa-
cal e em curso d’água. 
3) Inquérito Civil n° 00743.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Carazinho, pela Promotora de Justi-
ça Clarissa Ammélia Simões Machado, com a finalidade de 
apurar eventual dano ao meio ambiente decorrente da existên-
cia de depósito irregular de resíduos sólidos (papel, plásticos, 
garrafas, sucata, latas de tinta, galões de óleo, etc.), a céu 
aberto, diretamente no solo, sem licença do órgão ambiental 
competente. 

CARLOS BARBOSA 
1) Inquérito Civil n° 00745.00006/2011, da Promotoria de 
Justiça de Carlos Barbosa, pelo Promotor de Justiça Paulo 
Adair Manjabosco, com a finalidade de investigar denúncia de 
moradores relativa a perturbação do sossego público, em 
virtude de sons emitidos pelo estabelecimento chamado Baile 
Kennedy. 

2) Inquérito Civil n° 00745.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça de Carlos Barbosa, pelo Promotor de Justiça Daniel 
Barbosa Fernandes, com a finalidade de investigar possíveis 
danos à saúde humana e ambiental decorrentes da instalação 
de antena de telefonia móvel em bairro residencial, naquele 
município. 

3) Inquérito Civil n° 00745.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça de Carlos Barbosa, pelo Promotor de Justiça Daniel 
Barbosa Fernandes, com a finalidade de investigar possíveis 
danos ambientais em decorrência da ausência ou de irregula-
ridades no tratamento de resíduos sólidos no depósito de 
empresa. 

4) Inquérito Civil n° 00745.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça de Carlos Barbosa, pelo Promotor de Justiça Daniel 
Barbosa Fernandes, com a finalidade de investigar irregulari-
dades na realização de parcelamento do solo urbano para fins 
residenciais, e supressão de vegetação nativa em estágio 
inicial de regeneração em área de preservação permanente. 

5) Inquérito Civil n° 00745.00014/2011, da Promotoria de 
Justiça de Carlos Barbosa, pelo Promotor de Justiça Daniel 
Barbosa Fernandes, com a finalidade de investigar parcela-
mento irregular do solo para fins urbanos em área rural e su-
pressão de vegetação nativa em estágio inicial de regenera-
ção em área de preservação permanente. 

6) Inquérito Civil n° 00745.00016/2011, da Promotoria de 
Justiça de Carlos Barbosa, pelo Promotor de Justiça Daniel 
Barbosa Fernandes, com a finalidade de investigar possível 
dano ambiental decorrente do lançamento de dejetos cloacais 
sem o devido tratamento. 

CASCA 
1) Inquérito civil n° 00746.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Casca, pelo Promotor de Justiça Damásio Sobiesi-
ak, com a finalidade de apurar prática de infração ambiental, 
consistente no descarte irregular de chorume, com uso de 
mangueiras, diretamente no solo, atingindo curso hídrico, em 
descumprimento a condições e restrições constantes na Li-
cença de Operação. 

CAXIAS DO SUL 
1) Inquérito civil n° 00748.00071/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Caxias do Sul, pela Promotora de 
Justiça Janaina de Carli dos Santos, com o intuito de investi-
gar poluição sonora. 

2) Inquérito civil n° 00748.00072/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Caxias do Sul, pela Promotora de 
Justiça Janaina de Carli dos Santos, com o objetivo de averi-
guar poluição sonora. 

3) Inquérito civil n° 00748.00074/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Caxias do Sul, pela Promotora de 
Justiça Janaina de Carli dos Santos, com o intuito de investi-
gar descarte irregular de resíduos e atividade potencialmente 
poluidora, sem licença ambiental. 

4) Inquérito civil n° 00748.00076/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Caxias do Sul, pela Promotora de 
Justiça Janaina de Carli dos Santos, com a finalidade de apu-
rar poluição sonora. 

5) Inquérito civil n° 00748.00077/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Caxias do Sul, pela Promotora de 
Justiça Janaina de Carli dos Santos, para investigar poluição 
sonora em virtude de eventos em competição de som automo-
tivo no estacionamento do Espaço Lual, promovido pela em-
presa Car House Centro de Eventos. 

CRISSIUMAL 
1) Inquérito civil n° 00753.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça Crissiumal, pelo Promotor de Justiça Ronaldo Adriano 
de Almeida Arbo, com a finalidade de investigar dano ambien-
tal causado pelo investigado devido ao vazamento  de dejetos 
de bovinos da esterqueira de sua propriedade, na Localidade 
de Mato Queimado, Crissiumal, RS; bem como exigir do inves-
tigado medidas adequadas para impedir que aconteça novo 
dano ambiental. 

CRUZ ALTA 
1) Inquérito Civil n° 00754.00022/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Cruz Alta, pelo Promotor de Justiça 
Ioannis Fedrizzi Petalas, com a finalidade de apurar possível 
omissão do Poder Público Municipal em solucionar problema 
dos alagamentos ocorridos em bairros daquele município. 
2) Inquérito Civil n° 00754.00032/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Cruz Alta, pelo Promotor de Justiça 
Ioannis Fedrizzi Petalas, com a finalidade de apurar possível 
ocorrência de infração ambiental em razão do uso de fogo em 
área urbana por empresa sem autorização de órgão ambiental 
competente. 
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3) Inquérito Civil n° 00754.00034/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Cruz Alta, pelo Promotor de Justiça 
Ioannis Fedrizzi Petalas, com a finalidade de apurar possível 
ocorrência de infração ambiental em decorrência de abertura e 
limpeza de valetas, bem como a realização e preparo para o 
cultivo agrícola em área considerada de preservação perma-
nente, sem autorização de autoridade competente. 

4) Inquérito Civil n° 00754.00035/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Cruz Alta, pelo Promotor de Justiça 
Ioannis Fedrizzi Petalas, com a finalidade de apurar possível 
ocorrência de dano ambiental em razão da emissão de ruídos 
acima dos limites estabelecidos pela legislação. 

5) Inquérito Civil n° 00754.00036/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Cruz Alta, pelo Promotor de Justiça 
Ioannis Fedrizzi Petalas, com a finalidade de apurar possível 
ocorrência de infração ambiental em razão de desvio de curso 
d’água pela retificação do leito de um afluente do Rio Ingaí, 
interior de Boa Vista do Incra, sem autorização de órgão ambi-
ental competente. 

6) Inquérito Civil n° 00754.00037/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Cruz Alta, pelo Promotor de Justiça 
Ioannis Fedrizzi Petalas, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades  no exercício de atividade potencialmente 
poluidora sem autorização de órgão ambiental competente. 

DOIS IRMÃOS 
1) Inquérito Civil n° 00757.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Dois Irmãos, pelo Promotor de Justiça Wilson Luís 
Grezzana, com a finalidade de apurar serviço potencialmente 
poluidor descumprindo licença ambiental. 

ENCANTADO 
1) Inquérito Civil n° 00760.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça de Encantado, pela Promotora de Justiça Karina Mari-
otti, com a finalidade de apurar possível ocorrência de dano 
ambiental e à saúde pública consistente no lançamento de 
esgoto em arroio localizado no Bairro Porto XV, naquele muni-
cípio. 

2) Inquérito Civil n° 00760.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça de Encantado, pela Promotora de Justiça Karina Mari-
otti, com a finalidade de apurar possível ocorrência de dano 
ambiental e a saúde pública, consistente na existência de 
esgoto não canalizado e com risco de desabamento, na Rua 
Bahia, Bairro Centro, especificadamente nos fundo da Rodovi-
ária. 

3) Inquérito Civil n° 00760.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça de Encantado, pela Promotora de Justiça Karina Mari-
otti, com a finalidade de apurar possível poluição ambiental 
causada por serviços de chapeação e pintura, bem como des-
cumprimento de licença de operação. 

ERECHIM 
1) Inquérito Civil n° 00762.000111/2010, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Erechim, pelo Promotor de Justiça 
Maurício Sanchotene de Aguiar, com a finalidade de apurar 
possível poluição atmosférica decorrente da incineração de 
fios de cobre. 

2) Inquérito Civil n° 00762.000061/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Erechim, pelo Promotor de Justiça 
Maurício Sanchotene de Aguiar, com a finalidade de apurar a 

prática de caça, resultando na morte de 01 (um) tamanduá-
bandeira. 

3) Inquérito Civil n° 00762.000062/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Erechim, pelo Promotor de Justiça 
Maurício Sanchotene de Aguiar, com a finalidade de apurar o 
corte de árvores nativas e eucaliptos, sem autorização do 
órgão ambiental competente, fato constatado no dia 03 de 
janeiro de 2011, na Linha Lageado Perdido, em Três Arroios/
RS. 

ESTÂNCIA VELHA 
1) Portaria de Conversão de Peças de Informação em In-
quérito Civil n° 00766.00007/2010, da Promotoria de Justiça 
de Estância Velha, pelo Promotor de Justiça Michael Schnei-
der Flach, com a finalidade de investigar de possíveis danos 
ambientais, causados pela Empresa Campo Grande Benefici-
amento de Couros, que está lançando efluentes diretamente 
no solo. 

ESTRELA 
1) Inquérito Civil n° 00770.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Estrela,  pelo Promotor de Justiça 
Mônica Maranghelli de Ávila, com a finalidade de averiguar a 
regularização do processo de torrefação do café que está 
sendo processado pela empresa RGV Ind. de Alimentos 
LTDA. 

FARROUPILHA 
1) Inquérito Civil n° 00771.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pelo Promotor de Justiça Leonardo 
Chim Lopes, com a finalidade de apurar possíveis irregularida-
des em projeto de revitalização da Praça Matriz. 

2) Inquérito Civil n° 00771.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pelo Promotor de Justiça Leonardo 
Chim Lopes, com a finalidade de apurar necessidade de cons-
trução de uma passarela de pedestres na rodovia, em função 
do grande número de acidentes ocorridos no local. 

3) Inquérito Civil n° 00771.00006/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pelo Promotor de Justiça Leonardo 
Chim Lopes, com a finalidade de apurar danos ambientais 
contra a flora e fauna, decorrentes da prática de aterro irregu-
lar em área localizada na Linha Palmeiro, interior de Farrou-
pilha/RS. 

4) Inquérito Civil n° 00771.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pela Promotora de Justiça Cláudia 
Formolo Hendler Balbinot, com a finalidade de apurar descarte 
irregular de efluentes sanitários. 

5) Inquérito Civil n° 00771.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pela Promotora de Justiça Cláudia 
Formolo Hendler Balbinot,com a finalidade de apurar poluição 
hídrica. 

6) Inquérito Civil n° 00771.00012/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pela Promotora de Justiça Jeanine 
Mocellin, com a finalidade de apurar poluição hídrica. 

7) Inquérito Civil n° 00771.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pela Promotora de Justiça Jeanine 
Mocellin, com a finalidade de apurar manutenção de ave sil-
vestre em cativeiro sem licença do IBAMA. 

8) Inquérito Civil n° 00771.00014/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pelo Promotor de Justiça Leonardo 
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Chim Lopes, com a finalidade de apurar manutenção de pás-
saros silvestres em cativeiro sem a licença do IBAMA. 

9) Inquérito Civil n° 00771.00015/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pela Promotora de Justiça Jeanine 
Mocellin, com a finalidade de apurar manutenção de pássaro 
silvestre em cativeiro sem a licença do IBAMA. 

10) Inquérito Civil n° 00771.00016/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pela Promotora de Justiça Jeanine 
Mocellin. 

11) Inquérito Civil n° 00771.00017/2011, da Promotoria de 
Justiça de Farroupilha, pela Promotora de Justiça Jeanine 
Mocellin, com a finalidade de apurar poluição hídrica da Barra-
gem da Julieta decorrente da inexistência de sistema de trata-
mento de esgotos, no âmbito municipal. 

FAXINAL DO SOTURNO 
1) Inquérito Civil, da Promotoria de Justiça de Faxinal do 
Soturno, pela Promotora de Justiça Daniela Sudbrack Gaspar 
Raiser, com a finalidade de apurar possível violação da legis-
lação ambiental, consistente em corte de mata nativa sem 
autorização do órgão ambiental competente. 

2) Inquérito Civil, da Promotoria de Justiça de Faxinal do 
Soturno, pela Promotora de Justiça Daniela Sudbrack Gaspar 
Raiser, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades 
na emissão de poeira por atividade de processamento de 
grãos, principalmente no que tange aos distúrbios causados à 
vizinhança e ao meio ambiente, em Dona Francisca. 

FELIZ 
1) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00773.00004/2011, da Promotoria de Justiça de Feliz, pelo 
Promotor de Justiça Rafael Russomano Gonçalves, com a 
finalidade de apurar suinocultura irregular. 

2) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00773.00005/2011, da Promotoria de Justiça de Feliz, pelo 
Promotor de Justiça Rafael Russomano Gonçalves, com a 
finalidade de apurar corte de vegetação nativa e queimada de 
resíduos de Acácia. 

3) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00773.00007/2011, da Promotoria de Justiça de Feliz, pelo 
Promotor de Justiça Rafael Russomano Gonçalves, com a 
finalidade de apurar possível impedimento e dificultação de 
regeneração de mata nativa. 

GARIBALDI 
1) Inquérito Civil n° 00776.00007/2011, da Promotoria de 
Justiça de Garibaldi, pelo Promotor de Justiça Paulo Adair 
Manjabosco, com a finalidade de apurar a atuação do Muncí-
pio de Garibaldi na remoção de lixo urbano. 

2) Inquérito Civil n° 00776.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça de Garibaldi, pelo Promotor de Justiça Paulo Adair 
Manjabosco, com a finalidade de apurar regularidade na emis-
são de partículas sólidas (poeira) por parte de empresa de 
móveis e esquadrias. 

3) Inquérito Civil n° 00776.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça de Garibaldi, pelo Promotor de Justiça Paulo Adair 
Manjabosco, com a finalidade de apurar reclamação de polui-
ção sonora decorrente das atividades de um transformador de 
energia. 

GIRUÁ 

1) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.000018/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar a instalação e funcionamento de poço artesiano sem 
outorga do DRH/SEMA. 

2) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00012/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar manutenção de olaria dentro e fora de área de preser-
vação permanente, e extração de argila em 1,5 há em APP, 
sem licença do órgão ambiental competente. 

3) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00013/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar manutenção de olaria e extração de argila em APP, 
sem licença do órgão ambiental competente. 

4) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00014/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar manutenção de olaria fora de área de preservação 
permanente, e extração de argila em APP, sem licença do 
órgão ambiental competente. 

5) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00015/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar manutenção de olaria fora de área de preservação 
permanente, e extração de argila em APP, sem licença do 
órgão ambiental competente. 

6) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00016/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar manutenção de olaria fora de área de preservação 
permanente, e extração de argila em APP, sem licença do 
órgão ambiental competente. 

7) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00017/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar manutenção de olaria e extração de argila em APP, 
sem licença do órgão ambiental competente. 

8) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00019/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar a instalação e funcionamento de poço artesiano sem 
outorga do DRH/SEMA. 

9) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00020/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar a instalação e funcionamento de poço artesiano sem 
outorga do DRH/SEMA. 

10) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00021/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar a instalação e funcionamento de poço artesiano sem 
outorga do DRH/SEMA. 

11) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00022/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
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apurar a instalação e funcionamento de poço artesiano sem 
outorga do DRH/SEMA. 

12) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00023/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar a instalação e funcionamento de poço artesiano sem 
outorga do DRH/SEMA. 

13) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00024/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
apurar a instalação e funcionamento de poço artesiano sem 
outorga do DRH/SEMA. 

14) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00025/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pela 
Promotora de Justiça Ana Paula Mantay, com a finalidade de 
fiscalizar o cumprimento dos Termos de Ajustamento de Con-
duta firmados. 

15) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 
00781.00026/2011, da Promotoria de Justiça de Giruá, pelo 
Promotor de Justiça Renato Moura Tirapele, com a finalidade 
de apurar a ocorrência de poluição sonora e atmosférica. 

HERVAL 
1) Inquérito Civil n° 00790.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Herval, pela Promotora de Justiça Cristiane Maria 
Scholl Levien, com a finalidade de apurar ocorrência de dano 
ambiental decorrente de desmatamento na estrada do Passo 
do Viado, interior do Município de Herval. 

2) Inquérito Civil n° 00790.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Herval, pela Promotora de Justiça Cristiane Maria 
Scholl Levien, com a finalidade de apurar dano ambiental 
decorrente de depósito de lixo na Estrada do Cerro, próximo 
das últimas casas da Alameda Chico Mendes. 

IBIRUBÁ 
1) Inquérito Civil n° 00792.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça de Ibirubá,  pelo Promotor de Justiça Valdoir Bernardi 
de Farias, com a finalidade de investigar corte de vegetação 
de espécies nativas e descapoeiramento de área pertencente 
ao Sr. Eurico Fonseca de Araujo, situada atrás da sede da 
AABB, na cidade de Ibirubá, em data desconhecida, sem li-
cenciamento do órgão ambiental municipal. 

2) Inquérito Civil n° 00792.00003/2011, da Promotoria de 
Justiça de Ibirubá,  pelo Promotor de Justiça Valdoir Bernardi 
de Farias, com a finalidade de investigar prática de atividade 
de pesca irregular com utilização de petrechos não permitidos, 
pelos investigados, no dia 01/02/2011, na Localidade de Santa 
Clara do Ingaí, interior do Município de Quinze de Novembro/
RS. 

IGREJINHA 
1) Inquérito Civil n° 00933.00007/2011, da Promotoria de 
Justiça de Igrejinha, pelo Promotor de Justiça Paulo Eduardo 
de Almeida Vieira, com a finalidade de investigar cativeiro de 
um pássaro nativo da espécie papagaio brasileiro, sem licença 
do órgão ambiental competente. 

IRAÍ 
1) Inquérito Civil n° 00796.00003/2011, da Promotoria de 
Iraí, pela Promotora de Justiça Daniela Pires Schwab, com a 
finalidade de apurar a ocorrência de dano ambiental às mar-

gens do Rio do Mel, na Linha Santa Dorotéia. 

2) Inquérito Civil n° 00796.00004/2011, da Promotoria de 
Iraí, pela Promotora de Justiça Daniela Pires Schwab, com a 
finalidade de apurar o corte seletivo de árvores nativas sem 
licenciamento. 

3) Inquérito Civil n° 00796.00005/2011, da Promotoria de 
Iraí, pela Promotora de Justiça Daniela Pires Schwab, com a 
finalidade de apurar o corte seletivo de árvores nativas sem 
licenciamento. 

4) Portaria de Conversão n° 006/2011, da Promotoria de Iraí, 
pela Promotora de Justiça Daniela Pires Schwab, com a finali-
dade de apurar a destinação irregular de resíduos sólidos, 
urbanos e industriais nas margens do Rio do Mel. 

5) Portaria de Conversão n° 007/2011, da Promotoria de Iraí, 
pela Promotora de Justiça Daniela Pires Schwab, com a finali-
dade de apurar eventuais danos ambientais, catadores de lixo. 

IVOTI 
1) Inquérito Civil n° 01233.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Ivoti, pelo Promotor de Justiça Charles Emil Macha-
do Martins, com a finalidade de acompanhamento de possível 
situação de poluição ambiental consistente em perfuração de 
poço sem licença de órgão competente. 

2) Inquérito Civil n° 01233.00003/2011, da Promotoria de 
Justiça de Ivoti, pelo Promotor de Justiça Charles Emil Macha-
do Martins, com a finalidade de investigar poluição sonora 
provocada por veículos equipados com aparelhos de som 
automotivo que estacionam recorrentemente em frente ao 
estabelecimento. 

LAGOA VERMELHA 
1). Inquérito Civil n° 00801.00017/2010, da Promotoria de 
Justiça de Lagoa Vermelha, pela Promotora de Justiça Caroli-
na Barth Loureiro, com a finalidade de apurar dano ambiental 
consistente em lançar dejetos de suinos fora das lagoas de 
decantação e fazer funcionar estabelecimento potencialmente 
poluidor sem licença de Operação. 

2) Inquérito Civil n° 00801.00040/2010, da Promotoria de 
Justiça de Lagoa Vermelha, pela Promotora de Justiça Caroli-
na Barth Loureiro, com a finalidade de apurar funcionamento 
de empreendimento potencialmente poluído, lavagem de veí-
culos, sem licença da autoridade competente. 

3) Inquérito Civil n° 00801.00043/2010, da Promotoria de 
Justiça de Lagoa Vermelha, pela Promotora de Justiça Caroli-
na Barth Loureiro, com a finalidade de apurar funcionamento 
de empreendimento potencialmente poluído, lavagem de veí-
culos, sem licença da autoridade competente. 

4) Inquérito Civil n° 00801.00049/2010, da Promotoria de 
Justiça de Lagoa Vermelha, pela Promotora de Justiça Caroli-
na Barth Loureiro, com a finalidade de apurar corte de 38 ár-
vores nativas folhosas, na propriedade do investigado, locali-
zada no Rincão Comprido, interior do município de Capão 
Bonito do Sul, sem autorização do órgão ambiental competen-
te. 
5) Inquérito Civil n° 00801.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça de Lagoa Vermelha, pela Promotora de Justiça Caroli-
na Barth Loureiro, com a finalidade de apurar dano ambiental 
consistente em confinamento de gado bovino, em curral, 60 
reses para engorda, sem autorização do órgão ambiental com-
petente. 
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6) Inquérito Civil n° 00801.00016/2011, da Promotoria de 
Justiça de Lagoa Vermelha, pela Promotora de Justiça Caroli-
na Barth Loureiro, com a finalidade de apurar delito ambiental, 
ocasionado por embalagens de agrotóxicos a céu aberto. 

MONTENEGRO 
1) Inquérito Civil n° 01175.00024/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Montenegro, pelo Promotor de Justi-
ça Thomás Henrique de Paola Colletto, com a finalidade de 
investigar atividade de caça em área de preservação perma-
nente, sem licenciamento/autorização. 

NOVA PRATA 
1) Inquérito Civil n° 00813.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Nova Prata, pelo Promotor de Justiça Alessandro 
Salazar Rossatto, com a finalidade de investigar corte irregular 
de 5 exemplares de pinheiro brasileiro, uso de fogo para a 
limpeza da área e poluição do solo provocada por dejetos de 
gado leiteiro. 

NOVO HAMBURGO 
1) Inquérito Civil n° 00814.00030/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Novo Hamburgo, pelo Promotor de 
Justiça Sandro de Souza Ferreira, com a finalidade de apurar 
possível disposição irregular de lixo na calçada da Rua Rivera, 
Novo Hamburgo. 

2) Inquérito Civil n° 00814.00032/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Novo Hamburgo, pelo Promotor de 
Justiça Sandro de Souza Ferreira, com a finalidade de investi-
gar transporte de substâncias tóxicas, perigosas, nocivas à 
saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as 
exigências estabelecidas. 

3) Inquérito Civil n° 00814.00034/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Novo Hamburgo, pelo Promotor de 
Justiça Sandro de Souza Ferreira, com a finalidade de investi-
gar possível emissão excessiva de ruídos durante ronda. 

4) Inquérito Civil n° 00814.00038/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Novo Hamburgo, pelo Promotor de 
Justiça Sandro de Souza Ferreira, com a finalidade de investi-
gar possível irregularidade em apreensão de canino – Cão 
Negão. 

PALMEIRA DAS MISSÕES 
1) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 06/2011, da 
Promotoria de Justiça de Palmeira das Missões, pelo Promo-
tor de Justiça João Paulo Bittencourt Cardozo, com a finalida-
de de apurar supressão de vegetação nativa, mediante corte 
raso em uma área de 3.000m², suprimindo vegetação de porte 
arbóreo como Canela, Açoita-cavalo e Cambará, além de 
vegetação em estágio inicial de regeneração, sem licença 
expedida pelo órgão ambiental competente. 

2) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 07/2011, da 
Promotoria de Justiça de Palmeira das Missões, pelo Promo-
tor de Justiça João Paulo Bittencourt Cardozo, com a finalida-
de de apurar supressão de vegetação nativa, mediante corte 
raso em uma área de 4.000m² sem licença expedida pelo 
órgão ambiental competente. 

3) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 08/2011, da 
Promotoria de Justiça de Palmeira das Missões, pelo Promo-
tor de Justiça João Paulo Bittencourt Cardozo, com a finalida-
de de apurar supressão de vegetação nativa, mediante corte 

seletivo de 13 árvores de origem nativa das espécies Guajuvi-
ra, Canela, Umbú e Pinheiro-brasileiro, sem possuir licença 
expedida pelo órgão ambiental competente. 

4) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 12/2011, da 
Promotoria de Justiça de Palmeira das Missões, pelo Promo-
tor de Justiça João Paulo Bittencourt Cardozo, com a finalida-
de de apurar supressão de vegetação nativa, mediante corte 
seletivo de 06 espécimes de Pinheiro-brasileiro, sem possuir 
licença expedida pelo órgão ambiental competente. 

PANAMBI 
1) Inquérito Civil n° 00819.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Panambi, pelo Promotor de Justiça Marcos Eduar-
do Rauber, com a finalidade de apurar a falta de políticas pú-
blicas relacionadas a controle de zoonoses e recolhimento, 
tratamento e destinação de animais de estimação feridos ou 
abandonados, no âmbito do Município de Panambi. 

PEDRO OSÓRIO 
1) Inquérito Civil n° 00823.00003/2011, da Promotoria de 
Justiça de Pedro Osório, pela Promotora de Justiça Luana 
Rocha Ribeiro, com a finalidade de apurar a regularidade do 
funcionamento do "Bailão JF", localizado na Rua Cel. Genes 
Bento nº 108, Bairro Arco Íris, Cerrito, RS. 

2) Inquérito Civil n° 00823.00004/2011, da Promotoria de 
Justiça de Pedro Osório, pela Promotora de Justiça Luana 
Rocha Ribeiro, com a finalidade de apurar irregularidades no 
aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos de Pedro Osório/
RS. 

PIRATINI 
1) Inquérito Civil n° 00828.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça de Piratini, pela Promotora de Justiça Cristina Müller 
Chatkin, com a finalidade de investigar atividade de serraria e 
desdobramento de madeira com tratamento químico, desen-
volvida em desacordo com licença ambiental. 

2) Inquérito Civil n° 00828.00004/2011, da Promotoria de 
Justiça de Piratini, pela Promotora de Justiça Cristina Müller 
Chatkin, com a finalidade de investigar atividade de serraria e 
desdobramento de madeira desenvolvida em desacordo com 
a licença ambiental. 

3) Inquérito Civil n° 00828.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Piratini, pela Promotora de Justiça Cristina Müller 
Chatkin, com a finalidade de investigar atividade de serraria e 
desdobramento de madeira com tratamento químico, desen-
volvida em desacordo com licença ambiental. 

4) Inquérito Civil n° 00828.00006/2011, da Promotoria de 
Justiça de Piratini, pela Promotora de Justiça Cristina Müller 
Chatkin, com a finalidade de investigar atividade de serraria, 
desenvolvida em desacordo com licença ambiental. 

PORTÃO 
1) Inquérito Civil n° 00943.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Portão, pelo Promotor de Justiça Wilson Luís Grez-
zana, coma finalidade de investigar lançamento de resíduos 
líquidos por parte da empresa Areia Branca Ltda. no Arroio 
Noque, proveniente do vazamento de um decantador, ocorrido 
no mês de fevereiro de 2011. 

2) Inquérito Civil n° 00943.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Portão, pelo Promotor de Justiça Wilson Luís Grez-
zana, coma finalidade de investigar enterro indevido de resí-
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duos sólidos por parte da empresa Soft Beneficiamento de 
Couros Ltda., na RS 240, Km 22, Município de Capela de 
Santana, a partir do mês de dezembro de 2010. 

QUARAÍ 
1) Inquérito Civil n° 00850.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça de Quaraí, pela Promotora de Justiça Márcia Christ 
Fonseca, com a finalidade de apurar possível dano ambiental 
em decorrência do funcionamento de atividade potencialmente 
poluidora, consistente no comércio varejista de combustíveis, 
sendo o devido licenciamento ambiental, no estabelecimento 
comercial denominado “SABARROS & ARISTIMUNHO”, de 
propriedade de Israel Carvalho Sabarros, localizado na Aveni-
da Artigas, n.º 435, esquina com a Rua Bento Gonçalves, 
Bairro Centro, Quaraí/RS. 

2) Inquérito Civil n° 00850.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça de Quaraí, pela Promotora de Justiça Márcia Christ 
Fonseca, com a finalidade de apurar possível dano ambiental 
em decorrência do funcionamento de atividade potencialmente 
poluidora, consistente no depósito e comércio de gás liquefeito 
de petróleo (GLP), sem o devido licenciamento ambiental, no 
estabelecimento denominado “Ultragáz”, de propriedade de 
Anderson Fabiano de Oliveira Soares, localizado na Rua Fran-
cisco Carlos Reverbel, n.º 60, Bairro Centro, Quaraí/RS. 

3) Portaria de Conversão em Inquérito Civil sob n° 
00850.00015/2010, da Promotoria de Justiça de Quaraí, pela 
Promotora de Justiça Márcia Christ Fonseca, com a finalidade 
de investigar o fato de luminárias públicas permanecem aces-
sas durante o dia e o fato de haver  depósitos de lixo a céu 
aberto em logradouros do perímetro urbano. 

REDE REGIONAL GAVATAÍ-SINOS 
1) Inquérito Civil Regional n° 01393.00001/2010, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 
Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de investigar 
dano à fauna decorrente da mortandade de peixes no Rio dos 
Sinos ocorrida em 1º de dezembro de 2010. 

2) Inquérito Civil Regional n° 01393.00002/2010, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 
Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de investigar 
a adoção de providências processuais e extraprocessuais que 
visem equacionar os conflitos relativos à utilização da orla 
marítima do Litoral Norte do RS (pesca e surfe). 

3) Inquérito Civil Regional n° 01393.00003/2010, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 
Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de apurar as 
estruturas municipais de fiscalização e tutela do meio ambien-
te da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos. 

4) Inquérito Civil Regional n° 01393.00004/2010, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 
Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de averiguar 
as estruturas municipais de fiscalização e tutela do meio ambi-
ente da Bacia Hidrográfica do Rio Gravataí. 

5) Inquérito Civil Regional n° 01393.00001/2011, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 

Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de analisar a 
legalidade do art. 4ª da Portaria nº 36/2010 da FEPAM. 

6) Inquérito Civil Regional n° 01393.00002/2011, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 
Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de investigar 
o despejo de fluentes industriais pela empresa Franci Galvâni-
ca Revestimentos em Metais Ltda. no Arroio Peri, município 
de Campo Bom/RS. 

7) Inquérito Civil Regional n° 01393.00003/2011, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 
Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de apurar 
lançamentos de esgotos in natura nos cursos d’água da Bacia 
Hidrográfica do Rio Gravataí. 

8) Inquérito Civil Regional n° 01393.00004/2011, da Promo-
toria de Justiça Regional de Defesa do Meio Ambiente das 
Bacias Hidrográficas dos Rios dos Sinos e Gravataí, pelo Pro-
motor de Justiça Daniel Martini, com a finalidade de apurar 
omissão do Poder Público na elaboração do Plano de Recur-
sos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, neste 
Estado. 

RESTINGA SÊCA 
1) Inquérito Civil n° 00851.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Restinga Sêca, pelo Promotor de Justiça Sandro 
Loureiro Marones, com a finalidade de investigar dano ambi-
ental ocasionado pelos arrendatários em decorrência de plan-
tação de lavoura de soja, que se estende até a beira do Rio 
Vacacaí-Grande, adentrando em Área de Preservação Perma-
nente. 

RODEIO BONITO 
1) Inquérito Civil n° 00945.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça de Rodeio Bonito, pela Promotora de Justiça Melissa 
Passos Soares, com o fim de esclarecer o seguinte fato: 
Construção de estrada e rampa de acesso para embarcação 
em área de preservação permanente. 

RONDA ALTA 
1) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 04/2011, da 
Promotoria de Justiça de Ronda Alta, pela Promotora de Justi-
ça Cláudia Maria Cezar Massing, com a finalidade de investi-
gar a informação trazida a esta Promotoria de Justiça, por 
meio de termo circunstanciado ambiental enviado pela PA-
TRAM de Carazinho, noticiando a atividade de oficina mecâni-
ca, chapeação e pintura, sem licença do órgão ambiental com-
petente. 

2) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 06/2011, da 
Promotoria de Justiça de Ronda Alta, pela Promotora de Justi-
ça Cláudia Maria Cezar Massing, com a finalidade de investi-
gar a informação trazida a esta Promotoria de Justiça, por 
meio de termo circunstanciado ambiental enviado pela PA-
TRAM de Carazinho, noticiando a atividade de lavagem de 
veículos, sem licença do órgão ambiental competente. 

3) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 07/2011, da 
Promotoria de Justiça de Ronda Alta, pela Promotora de Justi-
ça Cláudia Maria Cezar Massing, com a finalidade de investi-
gar a informação trazida a esta Promotoria de Justiça, por 
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meio de termo circunstanciado ambiental enviado pela PA-
TRAM de Carazinho, noticiando a atividade de chapeação e 
pintura de veículos, sem licença do órgão ambiental compe-
tente. 

4) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 08/2011, da 
Promotoria de Justiça de Ronda Alta, pela Promotora de Justi-
ça Cláudia Maria Cezar Massing, com a finalidade de investi-
gar a informação trazida a esta Promotoria de Justiça, por 
meio de termo circunstanciado ambiental enviado pela PA-
TRAM de Carazinho, noticiando a atividade de serraria, sem 
licença do órgão ambiental competente. 

5) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 08/2011, da 
Promotoria de Justiça de Ronda Alta, pela Promotora de Justi-
ça Cláudia Maria Cezar Massing, com a finalidade de investi-
gar a informação trazida a esta Promotoria de Justiça, por 
meio de comunicação de ocorrência enviada pela PATRAM de 
Carazinho, noticiando a poluição do rio Lambari, o qual passa 
na área urbana do Município de Rondinha. 

ROSÁRIO DO SUL 
1) Inquérito Civil n° 00856.00006/2011, da Promotoria de 
Justiça de Rosário do Sul, pela Promotora de Justiça Fernan-
da Broll Carvalho, com a finalidade de apurar possível ocor-
rência de dano ambiental, consistente no funcionamento de 
empreendimento potencialmente poluidor, estabelecimento de 
lavagem de veículos, sem licença ambiental ou em desacordo 
com esta, localizado na Rua João Brasil, nesta Cidade. 

SALTO DO JACUÍ 
1) Inquérito Civil n° 01129.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça de Salto do Jacuí, pela Promotora de Justiça Carmem 
Lucia Garcia, com a finalidade de investigar funcionamento de 
borracharia e lavagem de veículos leves, atividade potencial-
mente poluidora, localizada na Rua Ledovino Fonton, nº 629, 
Bairro Cruzeiro, cidade de Salto do Jacuí, sem autorização e 
licença de operação dos órgãos ambientais competentes, 
consoante relatório nº 024/2011 do Comando Ambiental da 
Brigada Militar. 

SANTA CRUZ DO SUL 
1) Inquérito Civil n° 00861.00021/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Santa Cruz do Sul, pela Promotora 
de Justiça Simone Spadari, com a finalidade de apurar dano 
ambiental decorrente do exercício de atividade de pesca medi-
ante a utilização de petrechos não permitidos, sem licença dos 
órgãos ambientais competentes, por parte de Almiro Ebert, na 
localidade de Rio Pardinho, interior do Município de Santa 
Cruz do Sul. 

SANTA MARIA 
1) Inquérito Civil n° 00865.00008/2011, da Promotoria de 
Justiça Cível de Santa Maria, pelo Promotor de Justiça João 
Marcos Adede Y Castro, com a finalidade de investigar polui-
ção sonora, proveniente da Serralheria Lenhardt, no bairro 
Patronato em Santa Maria. 
2) Inquérito Civil n° 00865.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça Cível de Santa Maria, pelo Promotor de Justiça João 
Marcos Adede Y Castro, com a finalidade de investigar possí-
vel poluição hídrica da água para consumo no município de 
São Martinho da Serra. 
3) Inquérito Civil n° 00865.00011/2011, da Promotoria de 
Justiça Cível de Santa Maria, pelo Promotor de Justiça Ricar-

do Lozza, com a finalidade de investigar poluição ambiental 
causada pela instalação e funcionamento de estabelecimento 
que armazena ossos de animais dentro de um galpão, sem 
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. 

4) Inquérito Civil n° 00865.00012/2011, da Promotoria de 
Justiça Cível de Santa Maria, pelo Promotor de Justiça Ricar-
do Lozza, com a finalidade de investigar esgoto em via públi-
ca. 

5) Inquérito Civil n° 00865.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça Cível de Santa Maria, pelo Promotor de Justiça Ricar-
do Lozza, com a finalidade de investigar poluição sonora cau-
sada por estabelecimento que desenvolve a atividade de colo-
cação de som automotivo, sem a devida licença ambiental. 

6) Inquérito Civil n° 00865.00014/2011, da Promotoria de 
Justiça Cível de Santa Maria, pelo Promotor de Justiça Ricar-
do Lozza, com a finalidade de investigar a infração ambiental 
de desvio de curso de água no distrito de Santa Flora, Santa 
Maria/RS. 

SANTA ROSA 
1) Aditamento ao Inquérito Civil n° 00867.00051/2008, da 
Promotoria de Justiça Especializada de Santa Rosa, pelo 
Promotor de Justiça Marcelo Augusto Squarça, com a finalida-
de de averiguar a possível ocorrência de degradação ambien-
tal em razão de exploração econômica de área de preserva-
ção permanente, na localidade denominada Linha Cascata, 
interior do Município de Santa Rosa. 

2) Inquérito Civil n° 00867.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Santa Rosa, pelo Promotor de Justi-
ça Marcelo Agusto Squarça, com a finalidade de averiguar 
possível ocorrência de exploração econômica de Área de 
Preservação Permanente localizada na localidade de Linha 
Cascata, no interior do Município de Santa Rosa. 

3) Inquérito Civil n° 00867.00002/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Santa Rosa, pelo Promotor de Justi-
ça Marcelo Agusto Squarça, com a finalidade de averiguar 
possível lançamento irregular de dejetos, no Lajeado Ipê, em 
Santa Rosa, sem licença do órgão ambiental competente. 

SANTANA DO LIVRAMENTO 
1) Inquérito Civil n° 00858.00011/2011, da Promotoria de 
Justiça de Santana do Livramento, pelo Promotor de Justiça 
Marcelo de Souza Gonzaga, com a finalidade de apurar os 
fatos relativos à construção de barramento e contenção com 
sacos de areia, desviando o curso de água do Rio Ibicui da 
Armada para um canal de irrigação de lavoura por parte da 
investigada, localizada do Ibicui da Armada s/n.º. 

2) Inquérito Civil n° 00858.00012/2011, da Promotoria de 
Justiça de Santana do Livramento, pelo Promotor de Justiça 
Marcelo de Souza Gonzaga, com a finalidade de os fatos rela-
tivos à ocorrência de aplicação de dessecante agrícola, sem 
orientação de um técnico e receituário agronômico, em Área 
de Preservação Permanente, em desacordo com as normas 
ambientais. 

3) Inquérito Civil n° 00858.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça de Santana do Livramento, pelo Promotor de Justiça 
Marcelo de Souza Gonzaga, com a finalidade de os fatos rela-
tivos à ocorrência de venda de bebidas alcoólicas em exagero, 
gritarias, brigas e algazarras junto ao Posto Caburé, localizado 
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na Rua 13 de Maio esquina com a Rua Antônio Fernandes da 
Cunha, nesta Cidade, o que está a perturbar o sossego e a 
tranquilidade dos moradores do entorno. 

4) Inquérito Civil n° 00858.00014/2011, da Promotoria de 
Justiça de Santana do Livramento, pelo Promotor de Justiça 
Marcelo de Souza Gonzaga, com a finalidade de esclarecer os 
fatos relativos a suposta poluição sonora decorrente da reali-
zação de festas noturnas pelo PTG Caudilhos da Minuano, 
localizado na estrada Robledo Braz nº 220, Morada Minuano, 
neste Município, impossibilitando o sossego dos moradores do 
entorno, consoante abaixo-assinado encaminhado a esta Pro-
motoria de Justiça. 

SANTO ÂNGELO 
1) Portaria de Conversão de Peças de Informação em In-
quérito Civil sob o n° 00872.00079/2010, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Santo Ângelo, pela Promotora de 
Justiça Paula Regina Mohr, com a finalidade de apurar o dano 
ambiental resultante da intervenção indevida em área de pre-
servação permanente, na cidade de Santo Ângelo, RS. 

2) Inquérito Civil n° 00872.00026/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Santo Ângelo, pela Promotora de 
Justiça Paula Regina Mohr, com a finalidade de apurar dano 
ambiental oriundo do corte de vegetação nativa em área de 
preservação permanente, em área localizada na Rua XV de 
Novembro, esquina com a Travessa José Alcebíades de Oli-
veira.  

3) Inquérito Civil n° 00872.00027/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Santo Ângelo, pela Promotora de 
Justiça Paula Regina Mohr, com a finalidade de apurar dano 
ambiental oriundo do depósito irregular de embalagens de 
agrotóxico e uso de fogo, sem licença do órgão ambiental 
competente, em área localizada na Localidade de Rincão dos 
Roratto, interior daquele município. 

4) Inquérito Civil n° 00872.00081/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de Santo Ângelo, pela Promotora de 
Justiça Paula Regina Mohr, com a finalidade de apurar dano 
ambiental oriundo do corte de vegetação nativa fora de área 
de preservação permanente, em área localizada na Localida-
de de Rincão dos Cavalheiros, interior do município de São 
Miguel das Missões. 

SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES 
1) Inquérito Civil n° 00947.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça de Santo Antônio das Missões, pela Promotora de 
Justiça Dinamárcia Maciel de Oliveira, com a finalidade de 
investigar comércio e transporte de peixes, no período da 
piracema. 

2) Inquérito Civil n° 00947.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça de Santo Antônio das Missões, pela Promotora de 
Justiça Dinamárcia Maciel de Oliveira, com a finalidade de 
investigar funcionamento de serviço poluidor e depósito irregu-
lar de produtos agrotóxicos. 

SÃO BORJA 
1) Inquérito Civil n° 00878.00068/2009, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Borja, pela Promotora de Justiça 
Cinthia Menezes Rangel, com a finalidade de apurar fato noti-
ciado na Comunicação de Ocorrência Ambiental nº 123/35/07-
09, oriundo do Pelotão Ambiental de São Borja, dando conta 

de que haveria na Rua Dr. Marques, nº 747, Centro, São Bor-
ja, uma rampa de lavagem de veículos sem piso impermeável, 
sem canaleta e sem caixa separadora de água e óleo, lançan-
do as águas residuais da lavagem diretamente no solo 

SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
1) Inquérito Civil n° 00881.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça de São Francisco de Assis, pelo Promotor de Justiça 
Luiz Antonio Barbará Dias, com a finalidade de investigar prá-
tica de extração irregular de pedra, sem autorização do órgão 
ambiental competente. 

2) Inquérito Civil n° 00881.00011/2011, da Promotoria de 
Justiça de São Francisco de Assis, pelo Promotor de Justiça 
Luiz Antonio Barbará Dias, com a finalidade de apurar a práti-
ca, em tese, de atividade potencialmente poluidora, sem licen-
ciamento do órgão ambiental competente, consistindo em 
manter oficina mecânica, localizada a Avenida Treze de Janei-
ro nº 2411, Bairro Assis Brasil, em São Francisco de Assis, 
RS. 

3) Inquérito Civil n° 00881.00012/2011, da Promotoria de 
Justiça de São Francisco de Assis, pelo Promotor de Justiça 
Luiz Antonio Barbará Dias, com a finalidade de investigar su-
pressão de vegetação nativa sem licença do órgão ambiental 
competente, com abuso de licença de descapoeiramento con-
cedida. 

SÃO GABRIEL 
1) Inquérito civil n° 00883.00003/2011, da Promotoria de 
Justiça de São Gabriel, pela Promotora de Justiça Ivana Ma-
chado Battaglin, com a finalidade de apurar queimada em área 
agropastoril. 

SÃO JERÔNIMO 
1) Inquérito Civil n° 00887.00019/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Jerônimo, pela Promotora de 
Justiça Karen de Vasconcellos Daubermann, com a finalidade 
de apurar ocorrência de dano ambiental decorrente de supres-
são de vegetação nativa, com utilização de fogo, sem licença 
ambiental na localidade de Santa Elizia, em São Jerônimo. 

2) Inquérito Civil n° 00887.00020/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Jerônimo, pela Promotora de 
Justiça Karen de Vasconcellos Daubermann, com a finalidade 
de investigar danos causados ao meio ambiente, decorrentes 
de eventuais irregularidades na atividade de extração de areia 
do leito do Rio Jacuí. 

3) Inquérito Civil n° 00887.00021/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Jerônimo, pela Promotora de 
Justiça Karen de Vasconcellos Daubermann, com a finalidade 
de apurar a ocorrência de dano ambiental, decorrente de des-
matamento de vegetação natural em área de preservação 
permanente na localidade de Quitéria, em São Jerônimo. 

4) Inquérito Civil n° 00887.00022/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Jerônimo, pela Promotora de 
Justiça Karen de Vasconcellos Daubermann, com a finalidade 
de apurar ocorrência de dano ambiental, decorrente da su-
pressão de vegetação nativa, bem como de utilização de quei-
mada em área de campo, na zona rural do Município de São 
Jerônimo. 

5) Inquérito Civil n° 00887.00023/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Jerônimo, pela Promotora de 
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Justiça Karen de Vasconcellos Daubermann, com a finalidade 
de apurar ocorrência de dano ambiental, decorrente da explo-
ração de atividade de beneficiamento de madeira sem o devi-
do licenciamento ambiental, na localidade de Costa do Sutil, 
em São Jerônimo. 

SÃO LEOPOLDO 
1) Inquérito Civil n° 00890.00035/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Leopoldo, pela Promotora de 
Justiça Luciana Moraes Dias, coma finalidade de apurar Depó-
sito irregular de resíduos no terreno localizado na Rua Y, es-
quina com a Rua Randolfo Guasque, Bairro Arroio da Mantei-
ga, naquela cidade. 

2) Inquérito Civil n° 00890.00036/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Leopoldo, pela Promotora de 
Justiça Luciana Moraes Dias, coma finalidade de apurar ocor-
rência de dano ambiental. 

3) Inquérito Civil n° 00890.00037/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Leopoldo, pela Promotora de 
Justiça Luciana Moraes Dias, coma finalidade de apurar depó-
sito irregular de resíduos, e esgoto a céu aberto, na Rua Fre-
derico Algayer esquina com a Rua Francisco Roxo, Bairro 
Feitoria. 

4) Inquérito Civil n° 00890.00038/2011, da Promotoria de 
Justiça Especializada de São Leopoldo, pela Promotora de 
Justiça Luciana Moraes Dias, coma finalidade de apurar ala-
gamentos no Bairro Scharlau, nas proximidades das Ruas 
Sergipe e Espírito Santo. 

SAPIRANGA 
1) Inquérito Civil n° 00901.00007/2011, da Promotoria de 
Justiça de Sapiranga, pela Promotora de Justiça Mariana de 
Azambuja Pires, com a finalidade de apurar ocorrência de 
poluição sonora decorrente da atividade de estabelecimento 
comercial denominado "Choperia das Rosas", localizada na 
rua 28 de fevereiro, esquina com a av. Vinte de Setembro, 
centro, em Sapiranga/RS. 

SEBERI 
1) Inquérito Civil n° 00905.00010/2011, da Promotoria de 
Justiça de Seberi, pelo Promotor de Justiça Rodrigo Berger, 
com a finalidade de apurar notícia de geração de poeira e de 
ruído ocasionado pelo funcionamento de silo, na Avenida Ge-
neral Flores da Cunha, 2395, em Seberi/RS. 

SOBRADINHO 
1) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 05/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
em depósito lenha (madeira nativa) sem licença dos órgãos 
competentes. 

2) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 06/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
em depósito lenha (madeira nativa) sem licença dos órgãos 
competentes. 

3) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 07/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 

possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
em depósito lenha (madeira nativa) sem licença dos órgãos 
competentes. 

4) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 08/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
em depósito lenha (madeira nativa) sem licença dos órgãos 
competentes. 

5) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 09/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em corte 
de mata nativa e manutenção de lenha em depósito, sem 
licença dos órgãos competentes. 

6) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 10/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em corte 
de mata nativa e manutenção de lenha em depósito, sem 
licença dos órgãos competentes. 

7) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 11/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manu-
tenção de lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem 
licença dos órgãos competentes. 

8) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 12/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em corte 
de mata nativa sem licença dos órgãos competentes, e poste-
rior uso de queimadas. 

9) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 13/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
ocorrência de dano ambiental, consistente em manter lenha 
proveniente de mata nativa em depósito, sem licença dos 
órgãos competentes. 

10) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 14/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem licença 
dos órgãos competentes. 

11) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 15/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem licença 
dos órgãos competentes. 

12) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 16/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem licença 
dos órgãos competentes. 
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13) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 17/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem licença 
dos órgãos competentes. 

14) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 18/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem licença 
dos órgãos competentes. 

15) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 19/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem licença 
dos órgãos competentes. 

16) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 20/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em manter 
lenha proveniente de mata nativa em depósito, sem licença 
dos órgãos competentes. 

17) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 21/2011, da 
Promotoria de Justiça de Sobradinho, pelo Promotor de Justi-
ça João Afonso Silva Beltrame, com a finalidade de apurar 
possível ocorrência de dano ambiental, consistente em corte 
de mata nativa sem licença dos órgãos competentes, na locali-
dade de Serra Velha. 

SOLEDADE 
1) Inquérito Civil n° 00907.00009/2011, da Promotoria de 
Justiça de Soledade, pelo Promotor de Justiça João Paulo 
Fontoura de Medeiros,  com a finalidade de apurar ocorrência 
de corte de vegetação nativa em APP, na localidade de Santo 
Antônio do Jacuí, RS.. 

2) Inquérito Civil n° 00907.00014/2011, da Promotoria de 
Justiça de Soledade, pelo Promotor de Justiça João Paulo 
Fontoura de Medeiros,  com a finalidade de apurar dano ambi-
ental ocasionado pela supressão irregular de mata nativa, 
característica do Bioma Mata Atlântica. 

3) Inquérito Civil n° 00907.00015/2011, da Promotoria de 
Justiça de Soledade, pelo Promotor de Justiça João Paulo 
Fontoura de Medeiros,  com a finalidade de apurar dano ambi-
ental ocasionado pela supressão irregular de mata nativa, em 
Área de Preservação Permanente. 

4) Inquérito Civil n° 00907.00016/2011, da Promotoria de 
Justiça de Soledade, pelo Promotor de Justiça João Paulo 
Fontoura de Medeiros,  com a finalidade de apurar dano ambi-
ental ocasionado pela supressão irregular de mata nativa, em 
Área de Preservação Permanente. 

5) Inquérito Civil n° 00907.00017/2011, da Promotoria de 
Justiça de Soledade, pelo Promotor de Justiça João Paulo 
Fontoura de Medeiros,  com a finalidade de apurar dano ambi-
ental ocasionado pela supressão irregular de mata nativa, 
característica do Bioma Mata Atlântica. 
6) Inquérito Civil n° 00907.00018/2011, da Promotoria de 

Justiça de Soledade, pelo Promotor de Justiça João Paulo 
Fontoura de Medeiros,  com a finalidade de apurar dano ambi-
ental ocasionado pela supressão irregular de mata nativa, 
característica do Bioma Mata Atlântica. 

7) Inquérito Civil n° 00907.00019/2011, da Promotoria de 
Justiça de Soledade, pelo Promotor de Justiça João Paulo 
Fontoura de Medeiros,  com a finalidade de apurar dano ambi-
ental ocasionado pela supressão irregular de mata nativa, 
característica do Bioma Mata Atlântica. 

TAQUARA 
1) Inquérito Civil n° 00911.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça de Taquara, pela Promotora de Justiça Ximena Cardo-
zo Ferreira, com a finalidade de investigar corte de vegetação 
nativa sem licença do órgão ambiental competente. 

2) Inquérito Civil n° 00911.00014/2011, da Promotoria de 
Justiça de Taquara, pela Promotora de Justiça Ximena Cardo-
zo Ferreira, com a finalidade de investigar depósito irregular 
de resíduos sólidos industriais (areia com silicato de sódio), 
em contato direto com o solo, a céu aberto. 

3) Inquérito Civil n° 00911.00015/2011, da Promotoria de 
Justiça de Taquara, pela Promotora de Justiça Ximena Cardo-
zo Ferreira, com a finalidade de investigar supressão de vege-
tação nativa nos estágios médio e avançado de regeneração 
em área de preservação permanente (curso d'água), com 
emprego de máquina para abertura de estrada, e queima de 
resíduos florestais. 

4) Inquérito Civil n° 00911.00016/2011, da Promotoria de 
Justiça de Taquara, pela Promotora de Justiça Ximena Cardo-
zo Ferreira, com a finalidade de investigar possível poluição 
sonora e atmosférica decorrente de atividade irregular de ser-
ralheria e vidraçaria. 

TAQUARI 
1) Inquérito Civil n° 00912.00001/2011, da Promotoria de 
Justiça de Taquari, pelo Promotor de Justiça Leonardo Giardin 
de Souza, coma finalidade de apurar poluição sonora. 

TEUTÔNIA 
1) Inquérito Civil n° 00953.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Teutônia, pelo Promotor de Justiça Jair João Franz, 
com a finalidade de apurar dano ambiental por construção em 
área de preservação permanente (app). 

TORRES 
1) Inquérito Civil instaurado pela Portaria n° 024/2011, da 
Promotoria de Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça 
Vinicius de Melo Lima, com a finalidade de investigarocorrên-
cia de corte de árvores nativas em área de preservação per-
manente com realização de queimada, sem que houvesse 
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, 
na Rua dos Ventos, 472, Arroio Seco, Município de Arroio do 
Sal. 

2) Inquérito Civil n° 00914.00053/2011, da Promotoria de 
Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça Vinicius de Melo 
Lima, com a finalidade de investigar construção de um galpão 
em área de preservação permanente, assim considerada por 
estar situada a 16 metros do Rio Pedras Brancas, sem qual-
quer autorização ou licença dos órgãos ambientais competen-
tes, na localidade de Boa União, município de Três Forquilhas/
RS, sob responsabilidade de Daniel Giacomelli. 
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3) Inquérito Civil n° 00914.00054/2011, da Promotoria de 
Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça Vinicius de Melo 
Lima, com a finalidade de investigar nivelamento de solo e 
extração de recursos minerais (terra), em uma área de 120 m², 
de propriedade de Arione Elpídio Selau, sem licença ambien-
tal, na Estrada Geral, nº 1573, localidade de Roça da Estân-
cia, no Município de Mampituba, promovida pela Prefeitura 
Municipal de Mampituba/RS. 
4) Inquérito Civil n° 00914.00055/2011, da Promotoria de 
Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça Vinicius de Melo 
Lima, com a finalidade de investigar existência de depósito de 
resíduos sólidos, dentre estes, embalagens de óleo lubrifican-
te, tonéis de produtos químicos, resíduos eletrônicos, sucatas, 
alumínios, etc.; que ficam estocados a céu aberto e diretamen-
te no solo, sem qualquer licenciamento ambiental causando 
ainda a proliferação de vetores, na Rua Júlio Reginaldo da 
Cunha, nº 107, Pontal, em Três Cachoeiras/RS, sob a respon-
sabilidade de Alvery de Souza Scheffer. 
5) Inquérito Civil n° 00914.00056/2011, da Promotoria de 
Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça Vinicius de Melo 
Lima, com a finalidade de investigar extração de recursos 
minerais (saibro) em desconformidade com diversos itens das 
condições e restrições da licença de operação obtida, ativida-
de situada na Estrada Geral do Costão, no Município de Morri-
nhos do Sul, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Morrinhos do Sul/RS. 
6) Inquérito Civil n° 00914.00057/2011, da Promotoria de 
Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça Vinicius de Melo 
Lima, com a finalidade de investigar extração de recursos 
minerais (arenito) em desconformidade com a licença de ope-
ração obtida, haja vista o avanço da lavra sobre a mata nativa 
e sobre um curso d’água, atividade situada na Estrada Geral, 
s/nº, no Município de Mampituba, sob responsabilidade de 
Sérgio Moro (arrendatário) e Lenoir Cardoso Matos 
(arrendador). 
7) Inquérito Civil n° 00914.00058/2011, da Promotoria de 
Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça Vinicius de Melo 
Lima, com a finalidade de investigar extração de recursos 
minerais (rocha) sem licenciamento ambiental vigente e em 
descumprimento à licença vencida em 08/01/2011 (LO 100-
/2007-DL), onde executa o corte vertical em taludes com a 
altura superior a indicada na LO (5 metros) efetuando ainda o 
depósito de rejeitos de forma irregular, havendo o escoamento 
dos resíduos através da erosão, além de não possuir caixa de 
decantação em um dos lados da lavra. A atividade está situa-
da na Estrada Geral, s/nº, localidade de Costãozinho no Muni-
cípio de Mampituba, sob responsabilidade de Agenor Pereira 
Pacheco (arrendatário) e Valdemar Pereira de Oliveira 
(arrendador). 
8) Inquérito Civil n° 00914.00059/2011, da Promotoria de 
Justiça de Torres, pelo Promotor de Justiça Vinicius de Melo 
Lima, com a finalidade de investigar intervenção no Rio da 
Invernada, no Município de Mampituba/RS, consistente no 
alargamento das margens e na extração de seixos do leito, 
com uso do material retirado para recapeamento de estradas 
e para a interrupção de um curso d’água que tinha vazão so-
mente em dias de chuva, tudo sem licença ambiental e sob 
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Mampituba. 
TRÊS PASSOS 
1) Inquérito Civil n° 00917.00003/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Nilton Kasc-

tin Dos Santos, com a finalidade de apurar possível ocorrência 
de dano ambiental na Localidade de Lajeado das Quedas, 
Município de Três Passos, em decorrência da extração manu-
al de lavra de basalto, a céu aberto. 
2) Inquérito Civil n° 00917.00004/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Nilton Kasc-
tin Dos Santos, com a finalidade de apurar possível ocorrência 
de dano ambiental na Localidade de Linha Fortaleza, no Muni-
cípio de Tiradentes do Sul, onde foi constatada a supressão 
de folhosas nativas ao entorno de mata nativa, para fins agrí-
colas. 
3) Inquérito Civil n° 00917.00005/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Nilton Kasc-
tin Dos Santos, com a finalidade de apurar a ocorrência de 
dano ambiental em decorrência do lançamento de resíduos 
sólidos (plástico) a céu aberto, sem obedecer as normas e 
critérios técnicos para tal fim. 
4) Inquérito Civil n° 00917.00006/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Nilton Kasc-
tin Dos Santos, com a finalidade de apurar a ocorrência de 
dano ambiental em decorrência do lançamento de resíduos 
sólidos (plástico) a céu aberto, sem obedecer as normas e 
critérios técnicos para tal fim. 
5) Inquérito Civil n° 00917.00041/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Dinamárcia 
Maciel De Oliveira, com a finalidade de apurar a ocorrência de 
dano ambiental em decorrência do uso de fogo para fins agro-
pastoris. 
6) Inquérito Civil n° 00917.00042/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Dinamárcia 
Maciel De Oliveira, com a finalidade de apurar a ocorrência de 
dano ambiental em decorrência do uso de fogo para fins agro-
pastoris. 
7) Inquérito Civil n° 00917.00044/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Dinamárcia 
Maciel De Oliveira, com a finalidade de apurar ocorrência de 
dano ambiental em decorrência da prática de queimada para 
fins agropastoris. 
8) Inquérito Civil n° 00917.00046/2011, da Promotoria de 
Justiça de Três Passos, pelo Promotor de Justiça Dinamárcia 
Maciel De Oliveira, com a finalidade de apurar ocorrência de 
dano ambiental em decorrência de extração mineral sem licen-
ça ambiental. 
URUGUAIANA 
1) Inquérito Civil n° 00922.00013/2011, da Promotoria de 
Justiça Cível de Uruguaiana, pelo Promotor de Justiça Diego 
Correa de Barros, com a finalidade de apurar a ocorrência de 
crime ambiental de poluição sonora causada pelos ensaios da 
Escola de Samba Acadêmicos do Negão, em via pública. 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, em Porto Alegre, 07 
de abril de 2011. 
MARTA LEIRIA LEAL PACHECO, 
Coordenadora do Centro de Operacional de Defesa do Meio 
Ambiente.  
De acordo.  
MARCELO LEMOS DORNELLES, 
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais.  
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