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19ª Reunião Ordinária Pública de Diretoria Colegiada 
 

11 de outubro de 2022 

Participantes: 

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

● Alex Campos (3ª Diretoria);  

● Rômison Mota (4ª Diretoria); e 

● Daniel Pereira (5ª Diretoria). 

 

2.1 Abertura de Processo Regulatório 

 

Item 2.1.1 Proposta de abertura de processo regulatório para atualizar a lista de componentes 

autorizados para uso em películas de celulose regenerada. 

e 

Item 2.4.1 Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada para atualizar a lista de componentes 

autorizados para uso em películas de celulose regenerada. 

 

● Diretora Relatora:  Meiruze Sousa Freitas 

● Agenda Regulatória 2021-2023: Projeto nº 3.4 - Atualização do marco regulatório de 

materiais em contato com alimentos. 

● Excepcionalidade: Dispensa de Análise de Impacto Regulatório (AIR) por baixo impacto 

e dispensa de Consulta Pública (CP) por se mostrar improdutiva, considerando a 

finalidade e os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade 

administrativas. 

● Resultado: Aprovado. 

De acordo com a diretora relatora, a Gerência-Geral de Alimentos (GGALI) reconhece que o 

texto da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 217/2002 está desatualizado. Sendo assim, 

elaborou a minuta por entender que a inclusão das substâncias atende os requisitos técnicos 

estabelecidos na Resolução e não fere o acordo firmado no âmbito do Mercosul, além de 

contribuir para reduzir barreiras técnicas não justificadas na elaboração de películas de celulose 

regeneradas com revestimentos mais inovadores. Ademais, pontuou que a atualização contribui 

com a eliminação de entraves desnecessários ao comercio e estimula a inovação no setor. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0217_01_08_2002.html
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Freitas destacou que, para atualização das listas positivas, as empresas interessadas devem 

realizar solicitação de atualização mediante protocolo de petição de avaliação de nova 

substância para materiais em contato com alimento ou de avaliação de nova tecnologia aplicada 

a materiais em contato com alimento contendo a documentação comprobatória necessária. 


