
Pontos Apresentados

Relatório de Reunião  

21/09/2022

GT Ad Hoc Cloreto de Sódio e Cloreto de 
Potassio

Coord: Área Técnica

PARTICIPANTES: Flávio Rosa – Grupo Cimed; Juliana Yamamaru – Ajinomoto; Raquel Farias - Ajinomoto; Carolina Granolla – Abbott; Camila Camargo - Danone; Paula Izu – ABIAD.

Tema Principal da reunião: apresentação de propostas de trabalho/orçamentos de 3 Consultorias para o pleito (via SEI) de extensão de uso dos cloretos de sódio e potássio

Foram apresentadas as propostas/orçamentos das consultorias Meta Regulatória e FoodStaff, atualizadas e balizadas quanto a elaboração de um pleito a ser submetido à ANVISA via sistema SEI, e através da 
ABIAD; mantendo o conteúdo robusto para apresentação e incluindo estudos e referências internacionais.

Pontos Discutidos

Conforme a percepção do grupo da diferença muito grande dos orçamentos, das 3 propostas apresentadas, foi levantado o questionamento se o pleito através do sistema SEI seria mesmo efetivo.

Através da proposta da FoodStaff, que em resposta a nossa solitação de proposta que abrangesse a elaboração e levantamento de dados para apresentar dados no pleito, com a mesma criticidade e exigência de 
conteúdo que um RTC estabelece, trouxe a dúvida de qual, realmente seria, a indicação de estratégia original das consultorias para este caso e tipo de petição.

Foi entendido pelo grupo que não seria viável investir num trabalho via SEI, se tivermos um retorno e uma resposta da ANVISA de que o caminho mais adequado seria via SOLICITA, pois haveria a necessidade 
de novamente investir em um trabalho complementar (no caso da FoodStaff) ou em um trabalho mais completo (no caso da Meta Regulatória). Não houve opiniões sobre o orçamento do escritório Fukuma, por 
não ter sido atraente a relação ao escopo da proposta X valores cobrados dos serviços.

Próximos Passos

1) ABIAD: Verificar junto às consultorias: Meta Regulatória, FoodStaff e Fukuma Advogados; qual a opinião sobre a melhor estratégia para termos sucesso no pleito, e qual a via mais recomendada por estes, de 
acordo com a experiência de cada um.

2) Próxima reunião: 27/10/2022 - 10h30.
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