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

Reunião do dia 10 de fevereiro de 2015
Aos dez dias dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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; Reunião com a Assessoria Jurídica da SETI: situação dos cadáveres doados a
Universidade Tuiuti e PUC de Londrina e Assuntos gerais. Estiveram presentes a Profª Dra Célia Cristina
Leme Beu da Unioeste de Cascavel, Profª Dra Angelica Soares da Unioeste de Cascavel, o Técnico Maurício
José dos Santos da Uniandrade, o Prof. Dr. Giovani Marino Fávero da UEPG, o Técnico Jeil Marques Pinto
da UEPG, o Prof. Dr. Sergio Luiz Rocha da UFPR do Paraná, a Coordenadora do Ensino Superior da
Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia Marcia Teresinha Tembil e a Drª Silmara Sartóri, Assessora
Jurídica da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. Não compareceram à reunião a Profª Dra Tania
Regina Santos Soares, -Presidente do CEDC e o Professor Dr. Edson Scolin da UEL, ambos justificaram sua
ausência; ainda não compareceram os Conselheiros da Faculdade Evangélica - Professor Dr. Sidon Mendes
de Oliveira- Titular e a Técnica Rosinei do Vale - Suplente. Havendo número regimental de conselheiros
foram declarados abertos os trabalhos pela Profª Célia Cristina Leme Beu, a qual presidiu a reunião,
esclarecendo primeiramente os motivos da ausência da Professora Tania, esclarecendo entretanto, que
durante a reunião iria realizar uma ligação utilizando o seu celular ligado no viva voz para que a Presidente
pudesse acompanhar e participar da reunião. Assim a Profª Tania deu continuidade através do celular e
informou aos demais Conselheiros os encaminhamentos que foram discutidos na reunião com a Assessoria
Jurídica das SETI referente aos seguintes tópicos:
1- As alterações e adequações do regimento do CEDC-PR;
2- Os procedimentos e prazos necessários à conservação dos corpos bem como os custos do preparo e
a questão do desmambramento de corpos. Como sugestão o Dr. Marcos da Assessoria Jurídica orientou ao
CEDC que seja agendada uma reunião com a Secretaria de Estado da Segurança Pública afim de solucionar
tais questões e verificar a possibilidade da celebração de um convênio entre SETI E SESP- sugeriu ainda
que o CEDC agende uma reunião com o Ministério Público e todas as IES cadastradas no CEDC-PR, a fim
de informar e esclarecer possíveis dúvidas referente a legislação e aquisição de corpos e a necessidade de
informar ao CEDC quando do recebimento dos corpos.
3- O andamento a elaboração do Convênio entre SETI e SESA, objetivando a disposição ao CEDC-PR
dos corpos não reclamados e identificados falecidos em hospitais .
4- A morosidade dos processos judiciais para liberação dos cadáveres. Novamente, a Assessoria Jurídica
da Seti sugeriu que se encaminhe ofício à Corregedoria dos Juízes solicitando prioridade na liberação dos
cadáveres. Ao finalizar a ligação, a professora Tania sugeriu que na Renovação dos Conselheiros ao ano de
2015, o Conselheiro Titular seja docente e o suplente técnico da área de anatomia, solicitando, desta forma,
que os Conselheiros apresentassem tal sugestão às suas Ies. Dando continuidade à reunião, a Assessoria
Jurídica entregou aos Conselheiros cópias dos Provimentos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Nº 16 de 26/09/1997e do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco Nº 28 de 20/09/2008 para que todos
analisem e tragam sugestões para a elaboração do Provimento do Paraná na próxima reunião, se necessário
for a Assessoria Jurídica prontificou-se a elaborar o documento .

Finalizando a Coordenadora do Ensino Superior, Professora Marcia sugeriu aos Conselheiros que
solicitem as suas IESque façam um estudo técnico e Jurídico referente a questão do desmembramento, a
serem discutido na próxima reunião do CEDC-PR e ficou de encaminhar a todos os Conselheiros cópias
das principais Legislações pertinenetes ao CEDC.
Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu, Dóris Nery da Fonseca
Francoski, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada pelos conselheiros
nominados e referenciados.
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