RESOLUÇÃO N.º 36/2008
“Dispõe sobre a designação da
Comissão de Sindicância para
averiguação dos fatos ocorridos
no Ambulatório de Pequenos
Animais”
A Faculdade de Ciências Biológicas e de Saúde de União da Vitória, a
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória, a Faculdade
de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória, mantidas pela UNIDADE DE
ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, por intermédio de seu Diretor Geral,
Prof. Ms. Edson Aires da Silva, no uso de suas atribuições legais e regimentais
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os seguintes membros para compor a Comissão de
Sindicância Interna:
Celso Luiz Nunes
Marcos Joaquim Vieira
Silmara Brietzig Hennrich

Art. 2º - A Comissão acima nominada, sob a Presidência do primeiro,
deverá averiguar os fatos narrados por Jane Silva, conforme documento em
anexo.
Art. 3º - Determina-se o prazo de 30 dias para apresentação de relatório
final à Direção Geral.
Art. 4º - A presente resolução entra em vigor nesta data.
Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, dezessete de
julho do ano de dois mil e oito.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

Termo de declaração e pedido de esclarecimentos

Jane Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliada em Porto União/SC, por
meio da presente noticia que é proprietária de um cachorro, raça YORKSHIRE,
chamado Suchi e que o mesmo se encontrava em tratamento no ambulatório
da Uniguaçu desde o dia 05 de julho de 2008. Que no dia 11 de julho de 2008
houve um incidente no ambulatório, ocasião em que o Prof. Pfau foi “mordido”
por um cachorro de grande porte e encaminhado à APMI para receber o
atendimento adequado. No mesmo dia, por volta das 15:15, a declarante foi até
o ambulatório para verificar se o professor estava bem e se precisava que
alguma providência fosse tomada por parte da IES. Chegando ao ambulatório
constatou que seu animal, Suchi, não se encontrava no local e neste momento
deu-se início à busca do mesmo. Em seguida o professor Pfau retornou do
hospital e relatou o ocorrido, asseverando que estava bem. Ato contínuo todos
passaram a procurar pelo cachorro da raça YORKSHIRE. Contudo até a
presente data nenhum esclarecimento foi prestado com relação as medidas e
procedimentos de segurança adotados no momento da “mordida” que o
cachorro de grande porte proferiu no professor, bem como nenhuma
providência foi tomada em razão do desaparecimento do cachorro da raça
YORKSHIRE, pelo que, solicita esclarecimentos a respeito de ambos os fatos,
bem como a instituição de procedimentos de segurança a serem adotados no
ambulatório de veterinária.
União da Vitória, 17 de julho de 2008.

