
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
117.a sessão 
19 – 23 setembro de 2016 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-117-0 Rev. 2 
Programa de reuniões 

2. Admissão de observadores – apreciar 
 

O Conselho decidirá sobre a aceitação de observadores e designará 
os itens da ordem do dia abertos aos observadores aceitos. 

ICC-117-3 

3. Votos e credenciais  

3.1 Votos no ano cafeeiro de 2015/16 – apreciar e, se apropriado,  
 aprovar 
 

A Secretária apresentará relatório. 

ICC-117-1 

3.2 Distribuição inicial de votos no ano cafeeiro de 2016/17 – apreciar 
 e, se apropriado, aprovar 
 

Será distribuído um documento em que se indica a base estatística 
proposta para a distribuição de votos dos Membros exportadores e 
importadores. Será divulgada, para aprovação, a distribuição inicial 
de votos no ano cafeeiro de 2016/17. 

ED-2221/16 Rev. 1 
ICC-117-2 

3.3 Credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Presidente examinará as credenciais com a ajuda da Secretaria e 
apresentará relatório ao Conselho. 

verbal 

ICC 117-0 Rev. 2 
 
16 setembro 2016 
Original:  inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/schedule-september-2016.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-3p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-1p-votes-15-16-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/ed-2221-r1p-votes.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-2p-initial.pdf
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4. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007   

4.1 Participação no AIC de 2007 – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório. 

ICC-117-4 

4.2 Prorrogação do prazo para o depósito de instrumentos – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

WP-Council 268/16 

O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão vence em 30 de setembro de 2016.  O Conselho 
apreciará um projeto de Resolução prorrogando o prazo para o 
depósito de instrumentos. 

 

5. Situação do mercado cafeeiro – notar  
 

A Chefe de Operações apresentará uma análise da situação do mercado. 

Relatório sobre o Mercado 
de café — Agosto 2016 

6. Conferência Mundial do Café – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a Conferência, 
realizada em Adis Abeba, Etiópia, no período de 6 a 8 de março de 
2016.  O documento ICC-117-5 contém um relatório sobre as 
principais mensagens geradas pela Conferência e sugestões sobre 
como incorporá-las ao trabalho da Organização. 

ICC-117-5 

7. Estudos – apreciar  

O Conselho apreciará o seguinte estudo e perfis cafeeiros:  

• Avaliação da sustentabilidade econômica da cafeicultura  ICC-117-6 

• Perfil cafeeiro: El Salvador ICC-117-8 

8. Políticas cafeeiras nacionais – notar 
 

Os Membros são convidados a comunicar mudanças em suas 
políticas cafeeiras nacionais e a fornecer cópias de declarações e 
outras informações, para distribuição. 

verbal 

9. Dia Internacional do Café – apreciar 
 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre os preparativos 
para o Dia Internacional do Café, em 1.o de outubro de 2016. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-4p-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-268p-resolution-instruments.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/cmr-0816-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/cmr-0816-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-5p-report-4th-wcc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-5p-report-4th-wcc.pdf
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10. Sessão do Conselho na Côte d’Ivoire – apreciar e, se apropriado, 
 aprovar  
 

Reunido em Adis Abeba em sua 116.a sessão, em março de 2016, 
o Conselho decidiu em princípio que durante o ano cafeeiro de 
2016/17 realizaria uma de suas sessões na Côte d’Ivoire.  Solicita-se 
ao Conselho que aprove o período de 25 a 29 de setembro de 2017 
proposto pelo Ministro do Comércio da Côte d’Ivoire para a 
realização em Abidjã da 119.a sessão do Conselho. 

 
O representante da Côte d’Ivoire apresentará relatório sobre os 
preparativos feitos até o momento. 

verbal 

11. Cooperação com outras agências – apreciar  

A Chefe de Operações apresentará relatório sobre cooperação com 
outras agências, incluindo os avanços na Visão 2020 – parceria com 
a Plataforma Global do Café.  

WP-Council 273/16 

Ela também dará uma ideia de como os Membros poderiam 
colaborar com o projeto do Banco Mundial intitulado “Facilitando 
os negócios na agricultura”. 

PJ-106/16 

12. Relatório dos Presidentes dos órgãos da OIC verbal 

12.1 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – apreciar  

12.2 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado – apreciar  

12.3 Comitê de Estatística – apreciar  

12.4 Comitê de Projetos – apreciar  

13. Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro – 
 apreciar 
 

O Presidente do Grupo Central do Fórum Consultivo sobre 
Financiamento do Setor Cafeeiro apresentará relatório sobre o  
6.o Fórum. 

verbal 

14. Questões financeiras e administrativas  

14.1 Comitê de Finanças e Administração – apreciar  
 

A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê, abordando, entre outras, 
a questão da situação financeira e as recomendações em relação a 
proposta para a revisão das escalas de vencimentos, salários-família 
e gratificação por conhecimento de idiomas, além da base para as 
contribuições ao Fundo de Previdência do pessoal da categoria de 
Serviços Gerais. 

FA-135/16 Rev. 1 
FA-140/16 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pj-106e-world-bank.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-135-r1p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-140p-salay-general-service.pdf
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14.2 Contrato do Diretor-Executivo – apreciar 
 

O Conselho apreciará a questão do contrato do Diretor-Executivo, 
que expira em 30 de setembro de 2016. 

verbal 

14.3 Prédio – apreciar 
 

A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

FA-136/16 

14.4 Designação de auditores registrados – apreciar e,  
 se apropriado, aprovar 
 

O Conselho apreciará a recomendação do Comitê sobre a 
designação de auditores registrados. 

FA-137/16 

14.5. Revisão do Estatuto e Regulamento do Pessoal – apreciar e,  
 se apropriado, aprovar 
 

O Conselho apreciará uma versão revisada do projeto do Estatuto e 
Regulamento do Pessoal preparada pelo Diretor-Executivo e o 
pessoal da OIC. 

FA-133/16 

15. Revisão Estratégica da OIC – apreciar e,  
 se apropriado, aprovar 
 

O Presidente do Grupo de Trabalho sobre a Revisão Estratégica 
apresentará relatório sobre os resultados da Revisão.  O Conselho 
os apreciará e, se apropriado, os aprovará para aplicação pela 
Secretaria. 

WP-Council 269/16 Rev. 1 

16 Programa de Atividades   

16.1 Relatório preliminar sobre o  
 Programa de Atividades de 2015/16 – apreciar e, se apropriado, 
 aprovar 
 

O Conselho apreciará este relatório. 

ICC-117-7 

16.2 Programa de Atividades para 2016/17 – apreciar e,  
 se apropriado, aprovar 
 

A Chefe de Operações apresentará uma versão revisada do 
Programa de Atividades para 2016/17, preparada com base nos 
resultados da Revisão Estratégica.  O Conselho apreciará o Programa 
e, se apropriado, o aprovará para aplicação pela Secretaria. 

WP-Council 265/16 Rev. 1 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-136p-premises-update.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-137p-auditors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/Restricted/fa-133e-draft-staff-regulations-rules.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-269-r1p-strategic-review.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/icc-117-7p-interim-report-activities-15-16.pdf
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17. Fundo Especial – apreciar e, se apropriado,  aprovar 
 

O Porta-Voz dos Produtores apresentará relatório sobre discussões 
entre os Membros exportadores acerca do uso dos recursos do 
Fundo Especial. 

WP-Council 270/16 

18. Titulares de cargos e Comitês  

18.1 Presidente e Vice-Presidente do Conselho – eleger  verbal 

Na conformidade do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Presidente e  
o Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2016/17 devem ser eleitos 
dentre representantes dos Membros importadores e dos Membros 
exportadores, respectivamente.  

 

18.2 Presidente e Vice-Presidente do Fórum para 2016/17 – designar 
 

O Conselho designará um Presidente e um Vice-Presidente do Fórum 
para 2016/17. 

verbal 

18.3 Presidente e Vice-Presidente da Junta Consultiva do Setor Privado 
(JCSP) para 2016/17 – designar 

 
A Junta designará um Presidente e um Vice-Presidente da JCSP para 
2016/17. 

verbal 

18.4 Composição dos Comitês – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Conselho apreciará a composição dos seguintes Comitês em 2016/17: 

WP-Council 271/16 

• Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Projetos  
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

• Comitê de Finanças e Administração  
(6 Membros exportadores, 5 Membros importadores) 

 

• Comitê de Estatística 
(8 Membros exportadores, 3 Membros importadores) 

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-270p-resolution-special-fund.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-271p-office-holders.pdf
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19. Outros assuntos – apreciar verbal 

20. Reuniões futuras 
 
O conselho apreciará datas para as reuniões de 2016/17 e 2017/18 
– apreciar e, se apropriado, aprovar 
 
A próxima sessão do Conselho será realizada em Londres, Reino 
Unido, no período de 13 a 17 de março de 2017 – notar 
 
Os Membros são convidados a sugerir temas para apresentações 
durante a próxima sessão, para inclusão na ordem do dia, e pontos 
a melhorar nas providências para reuniões futuras – apreciar 

WP-Council 272/16 

 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Acordo Internacional do Café de 2007 

Plano de Ação para a Organização Internacional do Café  

Regulamento da Organização Internacional do Café 

Termos de referência para Comitês e órgãos consultivos  

Modelo de carta de credenciais 

Titulares de cargos em 2015/16 

Formalidades para participação no AIC de 2007 

 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-272p-dates.pdf
http://dev.ico.org/documents/international%20coffee%20agreements/ica2007p.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/icc-105-19-r3p-action-plan.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/model-credentials-icc-117-p.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/ed-2033-r10p-membership.pdf
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