
A ABIAD ficou responsável por disponibilizar o relatório juntamente com os documentos comentados acima; revisitar as ações e trabalhos realizados sobre a lei de acesso à informação (ABIAD/ANVISA) e agendar a 
próxima reunião.

Próxima reunião do GT Prebióticos: 30 dias após CP de Novos Alimentos e Novos Ingredientes.

GT Prebióticos
Coord: Talita Andrade - Friesland

Vice-Cood: Lilian - Tate & Lyle

Relatório de Reunião  

Pontos Discutidos e Decisões

16/02/2023

PARTICIPANTES: Talita Andrade – Friesland Campina; Lilian Cupersmid – Tate & Lyle; Mirela Fernandes - Danone; Vanessa Aguiar - LVBA; Gabrielle Rizzi - Ingredion; Cinthya Caretta - Nestlé; Caroline Miguel - 
Myralis; Juliana Vanessa - 4Life; Bárbara Rossi - Sanofi; Tabatha Roman - Reckitt; Viva Nutrição - Arla Foods; Tabata Gadotti - Reckitt; Angélica Timaco - Ingredion; Ingrid Santiago - Ecofitus e Paula Izu - ABIAD 

Principais Temas da Reunião: Impressões e percepções do Webinar ANVISA de Novos Alimentos e Novos Ingredientes e próximos passos.

Próximos Passos

1) Comentários sobre o Webinar:
- texto da CP tem referência o documento base, as discussões e contribuições da Consulta Dirigida realizada em Julho de 2020;
- haverá a proposta para uma RDC e uma IN, com lista positiva de Novos Alimentos e Novos Ingredientes aprovados;
- haverá procedimento de consulta para orientação de ser ou não um peticionamento de Novos Alimentos e Novos Ingredientes (taxado e sem vantagem de fila de análise); e
- possibilidade de haver diálogo com o setor, entre a publicação do texto da CP e fim do prazo de contribuição, se houver necessidade.
2) Próximos passos:
- revisitar material da Consulta Dirigida (documento base e contribuições ABIAD);
- acompanhar a questão de publicização de informações confidenciais após aprovação de processos;
- revisitar contribuições à respeito das Alegações Plenamente Reconhecidas no Guia 55/21;
- revisitar o que dispõe na RDC nº 44/2011 sobre permissão da utilização de claim "com prebióticos" na normativa de Nutrição Infantil; e
- acompanhar reuniões DICOL e após publicação das CPs, agendar próxima reunião do grupo de trabalho para 30 dias.
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