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Reunião do dia 27 de setembro de 2010. 

 
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dez, às treze e trinta horas, nas 

dependências da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/Campus de 

Cascavel, realizou-se reunião ordinária do Conselho Estadual de Distribuição de 

Cadáveres – CEDC, criado pelo Decreto Governamental nº 3.332/08. Estiveram 

presentes: Tânia Regina Soares (Vice-Presidente), Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro – 

UNIOESTE, Edson Scolin – UEL, Dirceu Domingues da Silva - Faculdade Evangélica. O 

representante Jeiel Marques Pinto, representante da UEPG justificou sua ausência. 

Havendo número regimental foi declarado aberto os trabalhos. A reunião foi iniciada pela 

vice-presidente com a leitura e aprovação da Ata da reunião do dia 27/05/2010. Nas 

comunicações foi informado que os crachás solicitados pelos conselheiros e os Banners 

aprovados na reunião anterior, foram confeccionados e enviados para os mesmos, 

através do malote da SETI. A professora Lucinéia pediu para constar em ATA a dificuldade 

em distribuir os Banners, uma vez que os IMLs da região ficam distantes  em médía mais 

de 150 Kmde Cascavel,  e a instituição não tinha disponibilidade de liberar o veículo para 

realizar as viagens. Em relação à minuta do convênio com a Secretaria de Segurança 

Pública/IML, a professora Tânia informou que deveria conter um item onde os IMLs 

repassariam os cadáveres disponíveis com exclusividade para o conselho, ficando a 

cargo do jurídico da SETI verificar a possibilidade da inclusão e da legalidade e dar o 

parecer final para a próxima reunião do conselho. O regimento do CEDC foi lido e 

aprovado.  A professora Tânia assinou e encaminhou o ofício a UNIPAR, em resposta a 

solicitação de 25 de maio de 2010, sobre a aquisição de ossos, colocando que o 

conselho, não tem autonomia para deliberar sobre a doação de ossos, orientando a 

instituição  a consultar a autoridade jurídica de sua região. A professora Lucinéia informou 
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e apresentou documentação de recebimento de cadáver que realizou a sua doação em 

vida para a UNIOESTE, registrando a escritura pública de doação em 2005. O conselho 

deliberou que a instituição saia de sua posição da fila e seja novamente listada. Na 

oportunidade a professora Tânia informou que a UEM estava como depositária de um 

cadáver aguardando a liberação do IML. O conselho deliberou que fosse feito um ofício e 

encaminhado a todas as instituições cadastrada, informando que as mesmas devem 

comunicar ao conselho o recebimento de doação de cadáver não oriundo do CEDC. Foi 

informado que CEDC repassou o cadáver de Rosa Maria dos Santos, falecida no dia 

04/06/2010, no município de Curitiba para a Faculdade Assis Gurgacz – FAG, através do 

termo de liberação do cadáver em 14 de julho de 2010. Também repassou o cadáver de 

Valdeci Felix, falecido em 16/06/2010, no município de Curitiba para a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa - UEPG, através do termo de liberação de cadáver em 16 de 

julho de 2010. O conselho deliberou que as instituições sejam novamente listadas. A 

documentação recebida das instituições que estavam cadastradas  no conselho, mas não 

haviam enviado a documentação foram conferidos e as instituições foram listadas, apenas 

a Faculdade Educacional de Araucária – FACEAR, não encaminhou os programas das 

disciplinas aprovadas, ficando sua inclusão na listagem condicionada ao envio dos 

documentos. A reunião foi encerrada por volta das 16h00, onde os conselheiros se 

dirigiram ao Instituto Médico Legal e a Administração dos Cemitérios e Serviços 

Funerários de Cascavel- ACESC de Cascavel para se apresentar e manter contato. Nada 

mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Lucinéia de Fátima 

Chasko Ribeiro, secretária ad hoc, conselheira do CEDC, lavrei a presente ata que, 

aprovada, segue assinada pelos presentes. 

 
_______________________________                 ________________________________                   
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