
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
119.a sessão 
13 – 17 março de 2017 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 
 

 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia e programa de reuniões – adotar ICC-119-0 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-119-2 

3. Votos e credenciais  

3.1 Votos no ano cafeeiro de 2016/17 – apreciar e, se apropriado,  
 aprovar 
 

O Economista-Chefe apresentará relatório. 

ICC-119-1 Rev. 1 

3.2 Credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

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

verbal 

4. Participação no Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 – apreciar 
 

O Economista-Chefe apresentará relatório. 

ICC-119-3 

5. Cargo de Diretor-Executivo – apreciar 
 

A Presidente do Conselho apresentará relatório. 
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http://www.ico.org/documents/cy2016-17/schedule-march-2017.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-2p-observers.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-1-r1p-votes-16-17-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-3p-membership.pdf
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5.1 Relatório do Presidente do Comitê de Pré-Seleção sobre a seleção 
de candidatos ao cargo de Diretor-Executivo 

PSC-2/17 

5.2 Procedimentos de votação e modus operandi para o cargo de 
Diretor-Executivo 

 
 A Presidente apresentará relatório. 

WP-Council 278/17 
WP-Council 279/17 

5.3 Candidatos ao cargo de Diretor-Executivo 
 
 Conforme os termos de referência estabelecidos pelo Conselho em 

sua 118.a sessão extraordinária (ICC-118-2), o Conselho examinará 
as candidaturas ao cargo de Diretor-Executivo dos seguintes candidatos: 

ICC-118-2 

Sr.a Delima Hasri Darmawan (Indonésia) ICC-119-5 

Sr. Eduardo Montauban Urriaga (Peru) ICC-119-6 

Sr. José Dauster Sette (Brasil) ICC-119-7 

Sr. Rodolfo Trampe Taubert (México) ICC-119-8 

Sr. Remigi Winzap (Suíça) ICC-119-9 

6. Retrospectiva Anual de 2015/16 – notar 
 

O Economista-Chefe apresentará a Retrospectiva Anual de 2015/16.  

Retrospectiva Anual de 
2015/16 

7. Situação do mercado cafeeiro – notar  
 

O Economista-Chefe apresentará uma análise da situação do mercado.  

Relatório sobre o Mercado 
de Café — Fevereiro 2017 

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. 
 
O Representante da Associação dos Cafés Finos da África (AFCA) 
apresentará relatório sobre os próximos eventos na África. 

verbal 

9. Sessão do Conselho na Côte d’Ivoire – apreciar  
 

O representante da Côte d’Ivoire apresentará relatório sobre os 
preparativos feitos até o momento para a 120.a sessão do Conselho 
em setembro de 2017. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/psc-2p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-278p-ed-voting-procedures.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-279p-procedures-presentations-candidates.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-2p-terms-reference-new-ed.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-118-2p-terms-reference-new-ed.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-5p-candidate-indonesia.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-6p-candidate-peru.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-7p-candidate-brazil.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-8p-candidate-mexico.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-9p-candidate-switzerland.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/annual-review-2015-16-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/annual-review-2015-16-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cmr-0217-p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/cmr-0217-p.pdf
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10. Conferência Mundial do Café – apreciar 
 
A Secretaria solicitou aos Membros que apresentassem suas 
propostas no sentido de sediar a Conferência Mundial do Café antes 
das reuniões de março, para que uma decisão pudesse ser tomada 
durante a 119.a sessão do Conselho. 

ED-2227/16 

11. Fórum Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro – 
 apreciar 
 

O Presidente do Grupo Central apresentará relatório sobre a reunião 
do Grupo, incluindo os preparativos para o 7.o Fórum Consultivo, 
agendado para setembro de 2017. 

verbal 

12. Programa de Atividades – apreciar 
 

O Economista-Chefe apresentará um relatório final sobre a 
implementação do Programa de Atividade de 2015/16. 

ICC-119-4 

13. Análise Estratégica da OIC – apreciar 
 
 O Presidente do Grupo de Trabalho apresentará relatório sobre o 

progresso conseguido desde setembro de 2016 com respeito à Análise 
Estratégica da OIC.  

WG-20/17 

14. Cooperação com outras agências – apreciar 
 
 O Economista-Chefe apresentará relatório sobre cooperação com 

outras agências, abordando, entre outros tópicos, a proposta de um 
Memorando de Entendimento entre a AFCA e a OIC. 

 
 A Representante da Plataforma Global do Café apresentará ao 

Conselho informações atualizadas sobre suas atividades. 

WP-Council 276/17 

15. Relatório dos Presidentes dos órgãos da OIC  

15.1 Junta Consultiva do Setor Privado (JCSP) – apreciar verbal 

15.2 Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado – apreciar verbal 

15.3 Comitê de Estatística – apreciar verbal 

15.4 Comitê de Projetos – apreciar verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/ed-2227p-communication-india-5-wcc.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-119-4p-final-report-activities-15-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wg-20p-progress-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-276p-mou-afca.pdf
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16. Questões financeiras e administrativas  

16.1 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, o projeto de Orçamento para o 
exercício financeiro de 2017/18 e um resumo da análise de custos. 
O Conselho também apreciará as recomendações do Comitê em 
relação a proposta para a revisão das escalas de vencimentos e 
base para as contribuições ao Fundo de Previdência do pessoal das 
categorias Profissional e Superior. 

FA-150/17 
FA-154/17 
FA-155/17 

16.2 Contas Administrativas da Organização relativas ao exercício 
 financeiro de 2015/16 e Relatório de Auditoria – apreciar e, se 
 apropriado, aprovar  
 

O Conselho examinará as Contas Administrativas da Organização 
relativas ao exercício financeiro de 2015/16 e o respectivo Relatório 
de Auditoria.  As Contas do Fundo Especial e o Relatório de Auditoria 
serão submetidos à aprovação dos Membros exportadores, 
juntamente com as Contas do Fundo de Promoção. 

FA-151/17 
FA-152/17 
FA-153/17 

16.3 Prédio – apreciar 
 

A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

verbal 

16.4. Revisão do Estatuto e Regulamento do Pessoal – apreciar  
 

Em sua 117.a sessão, o Conselho estabeleceu um Grupo de Trabalho 
para lidar com a revisão do Estatuto e Regulamento do Pessoal.  
O Presidente do Grupo apresentará relatório sobre o progresso 
obtido até o momento. 

FA-133/16 Rev. 2 

17. Fundo Especial – apreciar e, se apropriado,  aprovar 
 

Conforme decisão tomada na 117.a sessão, o porta-voz dos produtores 
apresentará relatório sobre o progresso conseguido com respeito à 
aprovação de projetos a serem empreendidos com o Fundo Especial. 

verbal 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-150p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-154p-budget-2017-18.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-155p-salary-pension-professionals.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-151p-accounts-admin-2015-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-152p-accounts-sf-2015-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-153p-accounts-promotion-2015-16.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/Restricted/fa-133-r2e-draft-staff-regulations-rules.pdf
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18. Outros assuntos – apreciar verbal 

19. Reuniões futuras 
 
O conselho apreciará datas revisadas para as reuniões de 2017/18 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 
 
A próxima sessão do Conselho será realizada em Abidjã, Côte 
d’Ivoire, no período de 25 a 29 de setembro 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 277/17 

 
 
 
 

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 2016/17 

Formalidades para participação no AIC de 2007 

 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-277p-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/cy2016-17/model-credentials-icc-119-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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