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12ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
 

6 de julho de 2022 

Participantes: 

● Meiruze Sousa Freiras (diretora-presidente substituta e 2ª Diretoria); 

● Cristiane Jourdan (3ª Diretoria); 

● Rômison Mota (4ª Diretoria); 

● Alex Campos (5ª Diretoria) 

 

Comentários BMJ 

 

A diretora-presidente substituta, Meiruze Freitas, iniciou a reunião sem realizar 

comentários iniciais, bem como os demais diretores. O diretor-presidente titular, Antonio Barra 

Torres, encontra-se em agenda internacional em nome da Anvisa no momento. 

A maior parte dos itens da reunião foram retirados de pauta pelos relatores, que não 

adicionaram outras questões a serem deliberadas. 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.3 Proposta de abertura de processo regulatório para dispor sobre a importação de 

bens e produto sujeitos à vigilância sanitária por meio de Declaração Única de Importação. 

e 

Item 2.3.1 Proposta de Consulta Pública para Resolução de Diretoria Colegiada que dispõe sobre 

a importação de bens e produto sujeitos à vigilância sanitária por meio de Declaração Única de 

Importação. Área: GCPAF/GGPAF/DIRE5 

● Diretor Relator:  Alex Machado Campos 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 10.10 - Regulamento técnico de bens e 

produtos importados para fins de Vigilância Sanitária (Revisão da RDC 81/2008). 
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● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) por baixo impacto 

e para o disciplinamento de norma hierarquicamente superior que não permite, técnica 

ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias. 

● Resultado: Retirado de pauta. Deverá voltar à pauta em reuniões futuras. 

 

Item 2.1.6 Proposta de abertura de processo regulatório para dispor sobre a alteração da 

Resolução de Diretoria Colegiada- RDC nº 72, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o 

Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados 

em território nacional, e embarcações que por eles transitem. 

e 

Item 2.4.7 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada - RDC para alterar a RDC nº 72, de 29 

de dezembro de 2009, que dispõe sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde 

nos portos de controle sanitário instalados em território nacional, e embarcações que por eles 

transitem. 

● Diretor Relator:  Alex Machado Campos 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 10.13 - Controle sanitário de portos e 

embarcações (revisão da RDC 72/2009). 

● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) para 

enfrentamento de situação de urgência e para disciplinamento de norma 

hierarquicamente superior que não permite diferentes alternativas regulatórias, 

dispensa de Consulta Pública (CP) para enfrentamento de situação de urgência e por ser 

improdutiva, considerando a finalidade e os princípios da eficiência, razoabilidade e 

proporcionalidade administrativas, dispensa de Monitoramento e Avaliação de 

Resultado Regulatório (M&ARR) por ser ato normativo de caráter excepcional e para o 

qual a realização de M&ARR representa o emprego de recursos desproporcionais aos 

eventuais impactos causados pela norma. 

● Resultado: Retirado de pauta. Deverá voltar à pauta em reuniões futuras. 

 


