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

Reunião do dia 29 de setembro de 2011
Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e onze, às quatorze 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 finalidade de discutir as ações de trabalho do CEDC e demais assuntos gerais. Estiveram
presentes: Tânia Regina Santos Soares – UEM, Edson Scolin – UEL, Jeiel Marques Pinto – UEPG,
Lucinéia de Fátima Chasko Ribeiro – UNIOESTE, Célia Cristina Leme Beu – UNIOESTE, Palmiro
Francisco Franco – UNIANDRADE, Rosinei do Vale – Faculdade Evangélica, Sidon Mendes de
Oliveira - Faculdade Evangélica e Fernando Amaro dos Santos – Universidade Positivo. A SETI
esteve representada através do Coordenador de Ensino Superior Mario Cândido de Athayde Júnior.
Havendo número regimental foi declarado aberto os trabalhos. A reunião iniciou-se com uma breve
apresentação do Prof. Mario, seguida de relato do Prof. Sidon a respeito das dificuldades
enfrentadas pela Faculdade Evangélica na obtenção de cadáveres e relembrou a questão dos corpos
que estavam alojados no IML no início de 2011. O Prof. Sidon ainda fez considerações sobre a
dificuldade das instituições em arcar com os custos da publicação obrigatória e da preparação dos
corpos. A Prof.ª Lucinéia questionou o andamento do convênio entre SETI e a Secretaria de
Segurança Pública – SESP. A Prof.ª Tânia reafirmou a importância da realização de um convênio
também com a Secretaria de da Saúde – SESA e o Prof. Mario comprometeu-se a verificar a
situação. Foi realizada a leitura dos ofícios com as indicações de representantes para o Conselho.
Ficou acordado que será realizada uma nova consulta a Universidade Federal do Paraná, por esta ter
encaminhado a indicação de três membros. Foi aberto um espaço para o representante da Positivo,
Fernando Amaro dos Santos, relatar as dificuldades enfrentadas para conseguir a liberação do
cadáver disponibilizado para a instituição. A Prof.ª Lucineia informou que existe a possibilidade de
conseguir a guarda provisória de um cadáver, para que o fiel depositário possa fazer a preparação
dos corpos. A Prof.ª Tânia ressaltou a necessidade de dar ciência dos corpos distribuídos ao
Ministério Público, assim que o regimento for aprovado. As Professoras Tânia e Lucineia

orientaram o Fernando para que entre em contato com o IML de Cascavel para dar continuidade a
preparação do cadáver, uma vez que a o processo de liberação do corpo pode ser lento. Foi realizada
a leitura das atas das duas últimas reuniões e ambas foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros.
Foi salientada a importância das IES comunicarem o Conselho quando receberem um cadáver para
que a listagem de distribuição seja atualizada. Foi reforçado que o site deve ser atualizado e
decidido que as próximas reuniões do Conselho serão convocadas com no minimo sete dias de
antecedência, através de ofício online e pedido de confirmação, os que não confirmarem será
necessário ligar para realizar a convocação. Com relação a solicitação da Universidade Estadual do
Norte do Paraná - UENP para se tornar membro do Conselho ficou decidido que a será realizada
uma consulta ao Governador se existe a possibilidade da UENP fazer parte do Conselho, mesmo
que seja somente para participar das reuniões sem ter direito a voto. Também será necessário fazer
uma consulta ao Governador para que a Secretária de Saúde do Estado também tenha um
representante no Conselho. A Prof.ª Lucineia relatou brevemente o histórico de um cadáver que se
encontra depositado na UNIOESTE e é anterior a criação do Conselho. Ficou decidido que o corpo
permanecerá com a UNIOESTE. A Prof.ª Tânia ressaltou a necessidade de guardar as publicações
originais em jornal por questões legais. O Prof. Edson solicitou que sejam colocadas no site as
instruções para doação e os procedimentos que as IES devem seguir para adquirir cadáveres, ficou
decidido que o CEDC vai montar um fluxograma para esta finalidade na próxima reunião. Ainda
ficou acordado que seria confeccionada uma carta em reposta aos questionamentos de um aluno da
Evangélica a respeito da dificuldade da Instituição em adquirir cadáveres. A Prof.ª Tânia ainda
consultou o Conselho a respeito de uma possível troca de cadáver dissecado com um cadáver de
uma instituição do Estado São Paulo. O Conselho não se opôs, visto que esses cadáveres não foram
distribuídos pelo Conselho. Ainda foi realizada uma nova análise e uma atualização da listagem de
distribuição de cadáveres. Nada mais havendo a tratar, declarou-se encerrada a reunião, da qual eu,
Solange de Lima, secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada pelos
presentes.
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