
 

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2021 

Comitê Consultivo Emergencial do INES  

CARTA RESPOSTA DO CECINES Oficio nº 031/2021/DG/INES 

O Comitê Consultivo Emergencial do INES – CECINES - homologado pela 
Portaria 078, de 17 de março de 2020, reuniu-se em 12 de agosto de 2021 às 
10h, para dar continuidade às discussões referentes à criação da comissão de 
Biossegurança, em resposta à solicitação do Ofício n°031/2021/DG . 

Os membros da Comissão reiteraram que a resposta específica deste 
parecer já havia sido sugerida pela Comissão no Ofício da CECINES 
002/2021,  no dia 31 de maio de 2021.  Os pareceres desta Comissão, 
divulgados ao longo do desenvolvimento do seu trabalho, já esclarecem as 
demandas solicitadas na Portaria Interministerial n°5 , de 4  agosto de 
2021/MEC. 

  Em complementação às informações ainda não enviadas à Direção 
Geral do INES, mediante a solicitação do ofício nº 031/2021, sugerimos à DIRGE 
a escolha da comissão de Biossegurança baseada nos critérios técnicos 
necessários  para esse tipo de trabalho. 

Para que haja a continuidade e manutenção das ações, a CECINES 
recomenda que a comissão a ser criada seja permanente, tendo em vista a 
importância e necessidade das ações nos anos subsequentes ao atual estado 
de emergência, além da necessidade de regularizar diversas demandas 
existentes antes da pandemia, considerando-se desde mudanças infra-
estruturais até a otimização de processos na área da Saúde do INES. 

Com esse intuito, a Comissão sugere à Direção a escolha da composição 
dos seus membros, respeitando as seguintes orientações quanto aos campos 
de conhecimento:  

1) Saúde: saúde escolar, saúde do trabalhador e saúde coletiva; 

2) Biologia (em especial aos que têm expertise na área de pesquisa laboratorial);  

3) Logística; 

4) Engenharia; 



 

A CECINES se solidariza com todas as famílias das vítimas da COVID-19 
e continuará colaborando com toda Comunidade do INES, apoiando e 
recebendo as questões relativas aos efeitos diretos e indiretos da SARS-CoV-2 
em nossa comunidade. 

Atenciosamente, 

CECINES- cecines@ines.gov.br 

 


