
TERMO DE AUDIÊNCIA

   Aos , no sistema de videoconferência, estando12 de agosto de 2020, às 11h

presente  , compareceu em audiência oa Promotora de Justiça Roberta Morillos Teixeira

Secretário Glazileu Aragonês, da Secretaria Municipal de Saúde de Viamão - SMS, o

Diretor Clayton Graciano do Departamento de Vigilância de Saúde e o responsável pelo

 onde passou-se a lavrar a seguinte ata deCentro de Zoonose Fabrício José T. Martins,

audiência: devido a recente troca do Secretário da SMMA, este não se fez presente.

Aberta a audiência foi apresentada a situação que era do conhecimento desta agente

ministerial relativa as castrações, ou seja, que existia uma parceria entre a COMAM

/SMMA e o Centro de Zoonoses para realizar as castrações. Diante da informação de

que o Centro de Zoonoses não iria mais realizar as castrações é que se designou a

audiência, com o fim de compreender e questionar o motivo da quebra da parceria.

Neste sentido o responsável pelo Centro informou que em 05/2020 assumiu o Centro e

deparou-se com um local sem condições de realizar as atividades atreladas ao Centro e

realizando funções não relacionadas ao fim a que se destina o Centro de Zoonoses.

Esclareceu que o local tem por principal finalidade atender animais que tenham

doenças que possam trazer prejuízos aos seres humanos, uma vez que está ligado à

SMS. Informou que solicitou vistoria no local, o que resultou num relatório que foi

encaminhado à 1ªPJE, devido ao grande número de irregularidades. Foi dito, também,

que o Decreto municipal 070/2017 acabou por repassar a atividade da castração, a qual

não é do Centro. Na mesma linha foram as falas do Secretário e do Diretor do

Departamento da Vigilância de Saúde. Todos foram unânimes ao dizer que querem

parceria com a SMMA no que diz ao atendimento dos animais, no entanto, não

ultrapassando as competências e atribuições de cada segmento. Neste sentido foram
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dados os seguintes encaminhamentos: a) junte-se cópia do último relatório e desta ata

ao expediente que trata da reorganização da COMAM, no qual será tratada a situação

referente à castração; b) encaminhe-se cópia da presente ata aos participantes,

inclusive à SMMA.

Viamão, .12 de agosto de 2020

  
,Roberta Morillos Teixeira

.Promotora de Justiça
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