
Ata da Reunião Ordinária do Conselho Estadual

de Distribuição de Cadáveres - CEDC.

Reunião do dia 23 de novembro de 2012

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, às nove horas, na Secretaria da

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SETI, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Estadual

de Distribuição de Cadáveres – CEDC, criado pelo Decreto Governamental nº 3.332/08. A reunião

teve como pauta: elaborar o calendário das reuniões para o ano de 2013; marcar a data para que as

Instituições de Ensino Superior - IES enviem os documentos referente a elaboração da Lista de

Instituições que receberão cadáver em 2013; assinatura de atas; apresentação e discussão do esboço

de projeto “Estudo para Implantação de um Sistema Integrado de Doação de Corpos, Órgãos e

Tecidos no Estado do Paraná” e apresentação da situação das IES que receberam cadáveres nos

anos anteriores a 2012. Estiveram presentes: Prof. Dr. José Geraldo A. Calomeno – UFPR, Profª

Dra.  Tânia Regina Santos Soares -  UEM, Prof.  Jeiel  Marques Pinto – UEPG, Profª  Dra.  Célia

Cristina Leme Beu – UNIOESTE, Prof. Dr. Sidon Mendes de Oliveira – Faculdade Evangélica e

Téc. Palmiro Francisco Franco - UNIANDRADE; justificou a ausência Prof. Dr. Edson Scolin –

UEL. Havendo número regimental foram declarados abertos os trabalhos coordenados inicialmente

pelo  Prof.  Dr.  Calomeno,  presidente  do  CEDC  e  posteriormente  pela  Profª  Dra.  Tania,  vice

presidente do CEDC. Iniciou-se a reunião com a aprovação e assinatura da ata da reunião do dia 13

de setembro de 2012. Procedeu-se as assinaturas das atas anteriores. O Prof. Dr. Sidon apresentou

para conhecimento dos presentes um esboço do projeto “Estudo para Implantação de um Sistema

Integrado de Doação de Corpos, Órgãos e Tecidos no Estado do Paraná”, elaborado pelo Prof. Dr.

Sidon e pela Profª Leonilda, futuramente serão incorporados mais detalhes pelos conselheiros. O

Prof. Dr. Calomeno sugeriu que inicialmente deveriam ser realizadas reuniões com as instituições,

entidades, associações, conselhos de classes, e outros envolvidos;  e para dar inicio solicitou que

fossem agendadas reuniões com os responsáveis pelo Transplante de Órgãos e com o Dr. Porcídio

D' Otaviano de Castro Vilani – Diretor do IML/PR, se possível ainda para o ano de 2012. Sobre o



envio  de  ofício  para  as  IES  solicitando  a  documentação  para  elaboração  da  Listagem  das

Instituições  que  receberão  cadáveres  em  2013,  o  Prof.  Dr.  Calomeno  solicitou  que  fosse

encaminhado anexo o Regimento do CEDC, o prazo final para envio dos documentos ao CEDC

encerra-se em 31 de março de 2013.  A Profª Leonilda apresentou a situação atual das IES que

receberam  cadáveres  antes  da  normatização  dos  documentos  pelo  CEDC,  argumentando  a

dificuldade de algumas instituições em apresentar a Ficha de Identificação do Cadáver, sendo que a

sugestão foi que as IES devem ir no IML e tirar cópia autenticada da página do livro de registro do

IML onde consta o óbito. As reuniões ordinárias do CEDC para o próximo ano, ocorrerão na SETI

no horário das 9h00min, nas seguintes datas: 22/02/2013 (sexta-feira), 25/04/2013 (quinta-feira),

26/06/2013 (quarta-feira), 27/08/2013 (terça-feira), 28/10/2013 (segunda-feira) e 13/12/2013(sexta-

feira). A Profª Dra. Tania comentou que a Sociedade Brasileira de Anatomia pretende realizar no

próximo ano uma campanha nacional sobre a doação de corpos.  O Sr. Palmiro apresentou um

folder para ser divulgado referente o curso sobre Técnicas Básicas de Preparação, Conservação e

Dissecação de Cadáveres e Peças Anatômicas, o qual será realizado na  UNIANDRADE, nos dias:

20 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio de 2013, informações pelo telefone: (41)3219-4288 e  e.mail:

uniandrade.anatomia@gmail.com. Foi apresentado o Decreto Estadual nº 6477, de 21 de Novembro

de 2012, o qual nomeia representantes para comporem o Conselho Estadual de Distribuição de

Cadáveres - CEDC, sendo que ficam nomeados, com mandato de 2 (dois) anos retroativos a 29 de

maio de 2011, os seguintes representantes: José Geraldo Auerswald Calomeno (Titular) e Sérgio

Luiz Rocha (Suplente) – Universidade Federal do Paraná – UFPR; Edson Scolin (Titular) e Eduardo

Carlos  Ferreira  Tonani  (Suplente)  –  Universidade  Estadual  de  Londrina  –  UEL;  Tânia  Regina

Santos Soares (Titular) e Célia Regina de Godoy Gomes (Suplente) – Universidade Estadual de

Maringá  –  UEM;  Lucinéia  de  Fátima  Chasco  Ribeiro  (Titular)  e  Célia  Cristina  Leme  Beu

(Suplente) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE; Jeiel Marques Pinto (Titular)

e Giovani Marino Fávero (Suplente) – Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG; Sidon

Mendes de Oliveira (Titular) e Rosinei do Vale (Suplente) - Faculdade Evangélica do Paraná; e

Palmiro Francisco Franco (Titular) e Márcio dos Santos Brandão (Suplente) – Centro Universitário

Campos de Andrade – UNIANDRADE. A Profª Leonilda informou que a atualização da página da

SETI  onde contém informações  sobre  o  Conselho  Estadual  de  Distribuição  de  Cadáveres  será

atualizada  no  próximo  ano.  O  Prof.  Dr.  Calomeno  solicitou  para  a  secretária  verificar  a

possibilidade de inclusão no orçamento de 2013 de uma verba para o CEDC prevendo gastos com

deslocamento, panfletos, etc., devendo ser feito um projeto, e o Prof. Dr. Sidon prontificou-se para
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auxiliar na elaboração do mesmo. Solicitou-se a atualização da Lista das Instituições, que compõem

o CEDC, na página do CEDC, no site da SETI. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a

reunião,  da qual  eu,  Leonilda  Correia  dos  Santos,  secretária  ad hoc,  lavrei  a  presente  ata  que,

aprovada, segue assinada pelos conselheiros nominados e referenciados.      
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      Sidon Mendes de Oliveira, Prof. Dr.                             Palmiro Francisco Franco, Téc. 

  


