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Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar WP-Finance 38/06 Rev. 1 

2. Presidente para 2006/07 – 2007/08 – designar 
 

De acordo com seus termos de referência (ver documento de 
trabalho WP-Finance 2/04), a Comissão de Finanças 
designará seu Presidente, que será de um país Membro 
importador. 

verbal 

3. Situação financeira – notar 
 
 O Chefe de Finanças e Administração apresentará relatório 

sobre a situação financeira. 

WP-Finance 39/07 

4. Contribuições em atraso – apreciar e apresentar 
recomendação à Junta Executiva 

 
O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o progresso 
feito na recuperação de contribuições em atraso e sobre 
propostas recebidas da República Democrática do Congo e 
de Uganda no sentido de reescalonar o pagamento de suas 
contribuições pendentes.  Conviria a Comissão considerar a 
possibilidade de fazer uma recomendação à Junta com 
respeito aos votos desses dois países, em vista dos esforços 
que eles estão envidando para quitar seus atrasados.    
 
Em setembro de 2006, o Conselho restaurou os direitos de 
voto do Panamá, que recentemente ingressara na 
Organização mas tinha contribuições pendentes por saldar 

WP-Finance 40/07 
WP-Finance 41/07 
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relativas a anos anteriores, e notou que a questão seria 
reexaminada na próxima reunião.  O Diretor-Executivo 
apresentará relatório. 

5. Escala de vencimentos e base para as contribuições ao 
Fundo de Previdência do pessoal das categoriais 
Profissional e Superior – apreciar e recomendar à 
aprovação da Junta Executiva 

 
Os documentos de trabalho WP-Finance 42/07 e 
WP-Finance 43/07 contêm propostas relativas à base para as 
contribuições ao Fundo de Previdência e à escala de 
vencimentos do pessoal das categoriais Profissional e 
Superior. 

WP-Finance 42/07 
WP-Finance 43/07 

6. Instalações de conferência – notar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o uso das 
instalações de conferência. 

verbal 

7. Contas Administrativas da Organização para o exercício 
financeiro de 2005/06 e Relatório de Auditoria - 
recomendar aprovação 
 
A regra 62 do Regulamento da Organização dispõe que, 
através da Junta Executiva, o Diretor-Executivo apresentará 
ao Conselho as Contas da Organização e o Relatório de 
Auditoria sobre as mesmas, nos termos do artigo 27 do 
Convênio. 

EB-3925/07 

8. Outros assuntos – apreciar verbal 

9. Data da próxima reunião – notar 
 
 A Comissão considerará se sua próxima reunião deve se 

realizar em maio ou julho de 2007. 

verbal 

 


