
 

 

 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Estadual 

de Distribuição de Cadáveres - CEDC. 

 

 

Reunião do dia 26 de junho de 2013 

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, 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: assinatura de ata; aprovação da Listagem de Distribuição de Cadáveres do CEDC 

para o ano de 2013; votação para escolha do Presidente e Vice-presidente do CEDC e discussão 

sobre o folder e o banner do CEDC. Estiveram presentes os conselheiros: Prof.ª Dra. Tânia Regina 

Santos Soares – UEM, Prof. Dr. José Geraldo Calomeno – UFPR, Prof.ª Dra. Célia Cristina Leme 

Beu - UNIOESTE e Prof.ª Rosinei do Vale – Faculdade Evangélica; sendo que justificaram a 

ausência o Téc. Palmiro Francisco Franco – UNIANDRADE, Prof. Dr.  Edson Scolin – UEL, Prof. 

Dr. Giovani Marino Fávero – UEPG e Prof. Jeiel Marques Pinto – UEPG. Havendo número 

regimental, foram declarados abertos os trabalhos coordenados pela Prof.ª Dra. Tânia, vice-

presidente do CEDC, sendo que a assinatura da ata e votação para Presidente e Vice-Presidente do 

CEDC ficaram adiadas para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 26 de agosto de 

2013. Procedeu-se à alteração do calendário de reuniões do CEDC para o ano de 2013, ou seja a 4ª 

Reunião Ordinária foi alterada do dia 27/08/2013 para o dia 26/08/2013 (segunda-feira), a 5ª 

Reunião Ordinária foi alterada do dia 28/10/2013 para o dia 25/10/2013 (sexta-feira) e a 6ª Reunião 

Ordinária foi alterada do dia 13/12/2013 para o dia 12/12/2013 (quinta-feira). Na sequência, 

iniciou-se a aprovação, pelos conselheiros, da Listagem de Distribuição de Cadáveres do CEDC 

para o ano de 2013, a qual será incluída na página virtual do CEDC. A  Prof.ª Dra. Tânia solicitou 

que os conselheiros tragam na próxima reunião as alterações para o folder e banner do CEDC.  A 

Prof.ª Rosinei expôs a situação do corpo, em guarda provisória no IML de Cascavel, destinado à 

Faculdade Evangélica (instituição que estava na vez na Listagem de Distribuição de Cadáveres do 

CEDC do ano de 2012), informando que a Faculdade já providenciou o preparo (fixação) do corpo, 



 

 

está realizando as publicações em jornal e aguardando a finalização da documentação para realizar 

o translado do mesmo do IML de Cascavel para a Faculdade Evangélica, em Curitiba. Nada mais 

havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Jean Elizeu Sauka, secretário ad hoc 

em exercício, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada pelos conselheiros nominados e 

referenciados.       

 

 

 

 

 

 

 

 

    ________________________________           _____________________________________ 

     José Calomeno, Prof. Dr.                              Tânia Regina Santos Soares, Prof.ª Dra.   
              Presidente do Conselho Estadual                                       Vice Presidente do Conselho Estadual         

                    de Distribuição de Cadáveres                                                  de Distribuição de Cadáveres                                                               
                                               

          

 

 

 

 

 

 

     ________________________________               _________________________________ 

         Célia Cristina Leme Beu, Prof.ª Dra.                               Rosinei do Vale, Prof.ª  

  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

            


