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“Doe Órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas” 

PORTARIA Nº 118, DE 29 DE JUNHO DE 2021. 
 

Determina abertura de Sindicância Administrativa. 

 
 

LUCIANO CONTINI, Prefeito Municipal de Coronel Pilar, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento do fato abaixo relatado, 

DESIGNA: 

Os servidores CHARLE BOSCAINI, ocupante do cargo de Motorista, 

matrícula nº 202, DANIELA ZANATTA FACHINELLI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 

074 e VANESSA ZANETTIN FACHINELLI, ocupante do cargo de Agente Administrativo, matrícula nº 167, para 

instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, a fim de apurar as circunstâncias e apontar eventuais 

responsabilidades em face do seguinte fato: 

Na semana do dia 07 de junho de 2021, não sabendo informar qual o dia 

correto, o motorista Juliano Veronese, matrícula nº 340, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 

Indústria e Comércio estava passando pela Av. Júlio de Castilhos, no município de Garibaldi/RS quando 

uma Senhora estava saindo do estacionamento bateu no veículo Micro ônibus Volkswagen Neobus placa 

IYU2804 de propriedade desta municipalidade e o motorista não percebeu. Seguindo o seu curso o 

motorista estacionou em frente ao Hospital São Pedro e a Senhora que o seguiu perguntou se ele não 

havia visto a batida. Combinaram que ele iria até o local para ver o que havia acontecido, mas quando foi 

até a Av. Julio de Castilhos, a Senhora não estava lá. Em contraponto foi registrada pela Senhora Zuleide 

Therezinha Pirobano ocorrência online na Policia Civil RS descrevendo o fato de que o micro ônibus foi 

quem bateu no veículo Cross Fox, e que o motorista fugiu do local em alta velocidade.  

Informações conforme Memorando Interno 004/2021 da Secretaria Municipal de 

Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social e teor do Boletim de Ocorrência da Delegacia Online da Polícia Civil 

Protocolo 2020 0618 1269 387, os quais seguem anexos. 

Fica estabelecido o prazo de 30 dias para a apresentação do relatório. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Pilar,  

aos vinte e nove dias do mês de junho de 2021. 

 

 

Luciano Contini 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

Lucas Krenzel de Souza Mendes 

Secretário Municipal da Administração e Fazenda 
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