
o esquema, 
na visão do mP 
O gráfico mostra como o  
Ministério Público de Santa  
Catarina apresentou à Justiça 
a suposta corrupção nos 
licenciamentos ambientais e 
como seria o envolvimento de 
cada um dos denunciados

fundema quasa ambiental

Marcos Schoene 
Diretor-PresiDente

Rodrigo Schoene 
intermeDiaDor

teria proibido a entrada de consultorias para a análise de 
processos, mas permitido livre acesso a rodrigo schoene e 

funcionários da Quasa ambiental nos setores. Como presidente da 
Fundema, indicaria a empresa Quasa para a realização de estudos, 

prometendo tratamento diferenciado e agilidade na aprovação.

seria supostamente o responsável por passar orientações 
e determinações aos servidores da Fundema denunciados. 

segundo o mP, se apresentava a clientes de outras 
consultorias ambientais como filho do presidente da 

Fundema para forçá-los a contratar os serviços da Quasa.

dePartamento Jurídico

Paulo Roberto 
da Silva

supostamente dava 
tratamento privilegiado 

à Quasa ambiental, 
despachando diretamento 

com rodrigo. seria 
responsável por selecionar 

autos de infração para 
repassá-los à Quasa.

Protocolo (balcão)
os processos da Quasa ambiental eram supostamente 
recebidos de forma incompleta e repassados a Lorena 

Kertzendorff souza, na administração de processos.

Marcelo de Campos 
Franzoni

a mando de 
marcelo Franzoni, 
os procedimentos 

envolvendo a Quasa 
teriam tratamento 

prioritário. Licenças seriam 
emitidas sem o aval dos 

técnicos.

licenciamento ambiental

Lorena Kertzendorff Souza
supostamente recebia os processos 
incompletos da Quasa para decidir, 

junto com rodrigo e marcelo de 
Campos Franzoni.

administração de Processos

Barbara Luise 
Schoene 

aDministração

Mônica Cristina 
Schoene Kaimen 

bióLoga

era a principal administradora 
da Quasa. supostamente fazia 

as negociações complementares 
com os clientes intermediados 

para a empresa, em contato 
direto com marcos schoene.

era, supostamente, a 
responsável técnica da Quasa 
ambiental, mesmo morando 
fora do brasil. supostamente 
assinava laudos técnicos sem 
o estudo de campo devido.

supostamente tratavam marcos schoene como 
chefe. Utilizariam das facilidades na Fundema 
para agilizar procedimentos e fazer estudos 

técnicos no lugar de mônica schoene Kaimen.

funcionários da quasa

Confira o que os 
suspeitos disseram 
em sua defesa.
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