
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres – CEDC. 
 
 

Reunião do dia 02 de dezembro de 2016. 

Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas, na Secretaria da 1 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, realizou-se a reunião ordinária do Conselho 2 
Estadual de Distribuição de Cadáveres - CEDC, criado pelo Decreto Governamental no 3.332/08, 3 
sob a presidência do Prof. MSc. Sidon Mendes de Oliveira da Faculdade Evangélica-4 
FEPAR/Curitiba, Vice-Presidente do CEDC, para deliberar sobre a pauta constante no Ofício nº 5 
15/2016-CEDC. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Julianne Milleo – UEPG/Ponta 6 
Grossa, Odiméia Teixeira Mendes – UNICENTRO/Irati, Rosinei do Vale da FEPAR/Curitiba. 7 
Justificou a ausência por meio de documento oficial: Tania Regina dos Santos Soares – UEM, por 8 
estar em férias. O Prof. Sidon deu início à reunião na qual foram tratados os seguintes assuntos: 9 
Item 1- Apreciação da ata do dia 19/09/2016. Após conferência a ata não foi aprovada por estar 10 
incompleta, sendo que a mesma sofrerá correções e irá para aprovação na próxima reunião. Item 11 
2- Discussão, elaboração e aprovação do fluxograma para trâmite de liberação de corpos no IML. 12 
Decidiu-se que o CEDC deve protocolar um documento à Direção do IML, apresentando a 13 
Legislação e as normativas constantes no Estatuto do CEDC, referente aos trâmites para 14 
liberação de cadáveres provindos do IML. Durante a reunião foi elaborada pelos presentes, uma 15 
minuta referente ao assunto à ser encaminhada à Presidente do Conselho para apreciação (em 16 
anexo). Item 3 - Conferência de documentos recebidos das Instituições que estão com corpos em 17 
trâmite. Item 4 - Atualizar as informações sobre os cadáveres recebidos em 2016, para ser 18 
encaminhado ao Ministério Público. Durante o ano de 2016, foram distribuídos cinco cadáveres 19 
por meio do CEDC, sendo dois para a Universidade Estadual de Maringá - UEM - março/2016 e 20 
setembro/2016, dois para Universidade Tuiuti do Paraná – UTP - maio/2016 e outubro/2016 e um 21 
para a Faculdade Guairacá em novembro/2016, a documentação das doações deverão ser 22 
enviadas ao Ministério Público, assim que terminar o ano. Deu-se ciência aos Conselheiros do 23 
recebimento do OF.11/2016-CCB/ANATO-UEL de 31/10/2016, dispensando o corpo do Sr. Erom 24 
Joaquim Damasceno, que seria distribuído a IES pelo CEDC, o qual se encontrava no IML de 25 
Cascavel, segundo a UEL a dispensa ocorreu em decorrência dos entraves colocados pelos 26 
Cartórios de Cascavel. Em consequência, o CEDC contatou a Faculdade Guairacá, que era a 27 
próxima IES na lista de distribuição vigente, a qual manifestou interesse por meio do OF.019/2016 28 
no recebimento do corpo. Item 5 - Assuntos gerais. Foi feito relato sobre a reunião no IML/PR 29 
ocorrida no dia 19/09/2016. Os conselheiros presentes na reunião foram até o IML de Curitiba 30 
para visita e reunião com o Diretor Geral do IML Dr. Carlos Alberto Peixoto Baptista e alguns de 31 
seus Diretores. O Dr. Peixoto iniciou a reunião dando as boas vindas aos conselheiros, comentou 32 
sobre a portaria 039/2015-IML/PR e das reivindicações do CEDC. O Dr. Peixoto focou na 33 
elaboração de um protocolo do CEDC endereçado ao IML/PR solicitando a disponibilização dos 34 
cadáveres não reclamados para as IES/PR. Solicitou ainda, a identificação dos conselheiros para 35 
ser liberado o acesso dos mesmos ao IML/PR e consequente verificação do estado de 36 
conservação dos cadáveres não reclamados. Como sugestão o Vice-Presidente do CEDC Prof. 37 
Sidon, propôs a confecção de um crachá à todos os Conselheiros, objetivando identificar e facilitar 38 
o trânsito dos mesmos nas dependências da SETI, IML e locais afins. E nada mais havendo a 39 
tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Dóris Nery da Fonseca Francoski, secretária 40 
ad hoc, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada por mim e pelo Presidente em 41 
exercício do Conselho Estadual de Distribuição de Cadáveres – CEDC-PR, Prof. MSc. Sidon 42 
Mendes de Oliveira.  43 
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