
 
PORTARIA Nº 239/2021 
 
 

NOMEIA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. 
 

VALOIR CHAPUIS, Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

 
CONSIDERANDO que o contribuinte LEONIR JORGE STREIT solicitou cópia do Processo 

Administrativo nº 1.987/2019, que tratava de Autorização para intervenção ambiental em 
propriedade situada no Distrito de Igrejinha, interior do Município de Coqueiros do Sul;  

 
CONSIDERANDO que referido Processo Administrativo (1.987/2019) foi encaminhado e 

requerido de fato por VANOIR ANTÔNIO BENTO DOS SANTOS, em nome de quem consta a 
matrícula imobiliária;  

 
CONSIDERANDO que de fato, a Brigada Militar através do 3º Grupamento Ambiental de 

Carazinho, constatou várias irregularidades na intervenção ambiental realizada e atribuída ao 
Requerente – LEONIR JORGE STREIT e à VANOIR ANTÔNIO BENTO DOS SANTOS, Processo 
Administrativo nº 2.347/2020;  

 
CONSIDERANDO que o requerente, ao encaminhar Projeto de Regularização de Dano 

Ambiental (Processo Administrativo nº 2.412/2021) declarou que VANOIR ANTÔNIO BENTO DOS 
SANTOS seria seu preposto, eis que o imóvel onde ocorreu a intervenção foi adquirido por contrato 
daquele;  

 
CONSIDERANDO que ao buscar nos arquivos municipais os documentos físicos relativos ao 

Processo Administrativo nº 1.987/2019, os mesmos não foram encontrados nas caixas onde 
deveriam estar arquivados;  

 
CONSIDERANDO que os servidores responsáveis pela expedição de licenciamentos e 

autorizações ambientais no exercício de 2019 não mais atuam no setor; 
 
DETERMINO a expedição de sindicância visando apurar os fatos:  

 
Art. 1° - A Comissão de Sindicância será composta pelos seguintes servidores:  
 
- Diones Seffrin Viebrantz – Escriturário; 
- Ariane Eberts Papke – Escriturário Auxiliar; 
 
Art. 2° - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar relatório 

conclusivo. 
 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul/RS, em 24 de agosto de 2021. 
 

 
VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se 
 
Norton Eduardo Baum 
Secretaria Municipal da Admin. Planej. Ind. Comerc. e Habitação             


