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

Reunião do dia 22 de fevereiro de 2013
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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: discussão da Portaria 033/2011 da Secretaria de Estado da Segurança Pública SSP/PR no que se refere aos corpos no IML; avaliação do documento da Universidade Federal do
Paraná – UFPR referente ao cadáver do CEDC disponibilizado em 2010; avaliação dos documentos
encaminhados pela Universidade Positivo; discussão do Decreto Nº 6477 de 21 de novembro de
2012 referente a nomeação dos Conselheiros, com mandato que será expirado em 29 de maio de
2013 e Escrituras Públicas de Doação Voluntária de Corpo. Estiveram presentes: Prof. Dr. José
Geraldo A. Calomeno – UFPR, Profª Dra. Tânia Regina Santos Soares – UEM, Prof. Dr. Edson
Scolin – UEL, Prof. Jeiel Marques Pinto – UEPG, Prof. Dr. Giovani Marino Fávero – UEPG, Profª
Dra. Célia Cristina Leme Beu – UNIOESTE, Prof. Dr. Sidon Mendes de Oliveira – Faculdade
Evangélica e Téc. Palmiro Francisco Franco - UNIANDRADE. Havendo número regimental foram
declarados abertos os trabalhos coordenados inicialmente pelo Prof. Dr. Calomeno, presidente do
CEDC e posteriormente pela c, vice presidente do CEDC. Iniciou-se a reunião com a aprovação e
assinatura da ata da reunião do dia 13 de novembro de 2012. Procedeu-se as assinaturas das atas
anteriores. O Prof. Dr. Calomeno comentou sobre a importância de uma reunião com o Dr. Porcídio
D'Otaviano de Castro Vilani, Diretor Geral do IML/PR, com o objetivo de discutir o cumprimento
da Portaria 033/2011 da SSP/PR. A Profª Leonila comentou que desde dezembro de 2012 está
tentando agendar esta reunião, mas que devido a compromissos do Dr. Porcídio até o momento não
foi confirmada a data. O Prof. Dr. Sidon e o Téc. Palmiro prontificaram-se em tentar agendar esta
reunião. Na sequência foi apresentado a documento da UFPR referente ao cadáver que encontravase no Hospital do Trabalhador em 21 de dezembro de 2010, declarando que o mesmo não

apresentou condições finais de aproveitamento para ensino e pesquisa, motivo pelo qual não foi
recebido pela UFPR, tendo ficado portanto, sob a responsabilidade do referido hospital. Sobre a
Universidade Positivo foram apresentados os documentos para ciência dos conselheiros referente ao
cadáver recebido em 27 de junho de 2011, ou seja, a Declaração de Óbito nº 14703344-6 e o Ofício
nº006/2013 do IML para a referida Instituição; os conselheiros deliberaram em aguardar o juízo da
vara Criminal de Matelândia determinar o assento do óbito para proceder encaminhamento desta
documentação para o Ministério Público. Os conselheiros deliberaram que deverão ser enviados ao
Ministério Público os documentos das IES regularizadas em relação a doação de cadáver, sendo que
será colocada a situação da Universidade Positivo e posteriormente será regularizada a
documentação conforme as razões anteriormente explicadas. A Profª Leonilda comentou que toda a
documentação das IES está sendo colocada na forma digital, antes do envio ao Ministério Público;
será encaminhada uma solicitação para a Setor Jurídico da SETI – Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, solicitando informações sobre a quem deverá ser dirigido este
documento. Sobre o Decreto Nº 6477 de 21 de novembro de 2012 referente a nomeação dos
Conselheiros, com mandato que será expirado em 29 de maio de 2013, as providências são o envio
de correspondências para as IES que compõem o CEDC para a confirmação dos nomes dos
representantes das Instituições para a redação do novo decreto. Sobre as Escrituras Públicas de
Doação Voluntária de Corpo ao CEDC, ficou determinado que deverá ser fornecido ao doador, para
contato com o CEDC, o nome e o telefone de todos os conselheiros atuais até que seja apresentada
uma nova solução para esta questão. Também que pode ser colocado na Escritura Pública as
informações que o doador desejar, como por ex. doação por tempo determinado, avisar os familiares
por ocasião do sepultamento dos restos mortais, etc. A Profª Leonilda colocou que fez um
levantamento sobre os Congressos em Curitiba onde poderá ser feita a divulgação do CEDC, então
os conselheiros solicitaram que seja escrito um ofício padrão para ser enviado posteriormente para
os Congressos. A Profª Dra. Tânia comunicou que não participará da próxima reunião do Conselho
pois estará de Licença da Universidade Estadual de Maringá – UEM, no período de 18/03/2013 a
17/06/2013. O Técnico Palmiro divulgou novamente o curso “Técnicas Básicas de Preparação,
Conservação e Dissecação de Cadáveres e Peças Anatômicas”, que será realizado no Centro
Universitário Campos de Andrade – UNIANDRADE, Curitiba – PR, nos dias 20 e 27 de abril e 4,
18 e 25 de maio de 2013, informações pelo telefone (41) 3219-4288 ou pelo e.mail:
uniandrade.anatomia@gmail.com . 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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