
 
Gabinete do Senador Styvenson Valentim 

Gabinete do Senador Eduardo Girão 

Gabinete do Senador Rodrigo Cunha 
 
 

 
 

Praça dos Três Poderes – Senado Federal –Ala Afonso Arinos – Gabinete 4 – CEP: 70165-900 | Brasília-DF 

Telefone: +55 (61) 3303-1148 

 

Brasília, 11 de junho de 2020 

 

Ofício Conjunto nº 4/2020 

 

A Sua Excelência o Senhor 

RUI COSTA 

Governador do Estado da Bahia 

Presidente do Consórcio Nordeste 

 

 

 

Senhor Governador, 

 

   Cumprimentando-o, cordialmente, solicitamos a Vossa Excelência as seguintes 

informações a respeito do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio 

Nordeste: 

1. Nomes dos membros, descrição de suas qualificações profissionais e 

acadêmicas, bem como suas atribuições no Comitê;  

2. Portaria ou ato legal de constituição do comitê;  

3. Critérios utilizados para indicação dos membros e os nomes dos 

responsáveis por cada indicação;  

4. Os membros possuem experiência em prática clínica no combate a 

doenças?  

5. Os membros são remunerados? Em caso afirmativo, informar a 

remuneração individualizada, a forma de pagamento (salário ou jeton), a 

origem dos recursos e os critérios utilizados para fixação da remuneração; 

6. Verbas recebidas pelo colegiado para realização de seus trabalhos e 

origem dos pagamentos. 

7. Descrição dos estudos e análises realizados pelo comitê em relação a: 

7.1 Metodologia; 

7.2 Procedimentos; 

7.3 Protocolos de pesquisa;  

7.4 Objetivos; 

7.5 Público alvo; 



 
Gabinete do Senador Styvenson Valentim 

Gabinete do Senador Eduardo Girão 

Gabinete do Senador Rodrigo Cunha 
 
 

 
 

Praça dos Três Poderes – Senado Federal –Ala Afonso Arinos – Gabinete 4 – CEP: 70165-900 | Brasília-DF 

Telefone: +55 (61) 3303-1148 

 

7.6 insumos utilizados nas pesquisas; 

7.7 Ensaios; 

7.8 Interação com órgãos de fiscalização e de referência como Anvisa, 

CFM, CNS, MS, entre outras da comunidade científica; 

7.9 Cumprimento das normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), bem como cumprimento das demais normas do CNS; 

8. O Comitê emite opinião e/ou pareceres sobre protocolos de 

enfrentamento à pandemia, aquisições de insumos farmacológicos, 

equipamentos de uso hospitalar e demais materiais médico-hospitalares 

adquiridos pelos Estados membros do Consórcio Nordeste para o 

enfrentamento da pandemia da Covid-19? Em caso afirmativo, fornecer os 

pareceres para consulta.  

9. Cópia de todas as atas das reuniões do Comitê Científico;  

10. Outras informações julgadas relevantes. 

 

  Ao tempo em que aguardamos uma resposta célere de Vossa Excelência, 

renovamos protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Senador EDUARDO GIRÃO   Senador STYVENSON VALENTIM    Senador RODRIGO CUNHA 

           PODEMOS/CE                                PODEMOS/RN          PSDB/AL 

 


