
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Relatório sobre a reunião do  
Comitê de Pré-Seleção realizada em  
28 de fevereiro de 2017 
 

 
 
 
1. O Comitê de Pré-Seleção, presidido pelo Sr. Felipe Robayo, da Colômbia, reuniu-se em 
Londres, Reino Unido, em 28 de fevereiro de 2017. 
 
Item 1:   Adoção da ordem do dia 
 
2. O Comitê adotou o projeto de ordem do dia que figura no documento PSC-1/17 Rev. 
2.  
 
Item 2:   Termos de referência para a nomeação de um Diretor-Executivo 
 
3. Em sua 118.a sessão (extraordinária), realizada em Londres em 23 de janeiro de 2017, 
o Conselho aprovou os procedimentos, cronograma e termos de referência para a nomeação 
de um Diretor-Executivo.  O Conselho também decidiu formar um Comitê de Pré-Seleção, 
aberto aos Membros interessados, para avaliar as candidaturas ao cargo de Diretor-Executivo 
e recomendar ao Conselho não mais que cinco candidatos, a serem apresentados ao Conselho 
durante a sessão de 13 a 17 de março de 2017. 
 
Item 3:   Exame dos candidatos ao cargo de Diretor-Executivo 
 
4. Os seguintes países externaram seu interesse em participar do Comitê de Pré-Seleção: 
Brasil, Bolívia (Estado Plurinacional da), Burundi, Camarões, Colômbia, Côte d’Ivoire, Equador, 
El Salvador, Estados Unidos da América, Federação Russa, Honduras, Indonésia, Japão, 
México, Nicarágua, Panamá, Papua-Nova Guiné, Peru, República Democrática do Congo, 
Suíça, Uganda, União Europeia e Vietnã.  Quatro países (Burundi, Camarões, Nicarágua e 
Uganda) não puderam participar da reunião, que se realizou em 28 de fevereiro de 2017. 
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5. Os nomes de nove candidatos endossados pelos respectivos Governos foram 
submetidos dentro do prazo que venceu em 23 de fevereiro de 2017: 
 
• Bui Ba Bong (Vietnã) 
• Ramaz Chanturiya (Federação Russa) 
• Delima Hasri Darmawan (Indonésia) 
• Dr. Dumisani Kutywayo (Zimbábue) 
• Martin Bitijula Mahimba (República Democrática do Congo) 
• Eduardo Montauban Urriaga (Peru) 
• José Sette (Brasil) 
• Rodolfo Trampe Taubert (México) 
• Remigi Winzap (Suíça) 
 
6. Após analisar os perfis dos candidatos, o Comitê notou que todos os nove candidatos 
satisfaziam os requisitos especificados nos termos de referência.  Para alcançar consenso, 
solicitou-se aos Membros do Comitê que selecionassem anonimamente sua preferência por 
cinco candidatos.  Em resultado do processo, consenso foi alcançado e os seguintes 
candidatos foram pré-selecionados: 
 
• Delima Hasri Darmawan (Indonésia) 
• Eduardo Montauban Urriaga (Peru) 
• José Sette (Brasil) 
• Rodolfo Trampe Taubert (México) 
• Remigi Winzap (Suíça) 
 
7. Na discussão subsequente, observou-se que a seleção não se baseava em uma divisão 
geográfica entre países exportadores e importadores, mas na avaliação das qualificações dos 
candidatos pelos Membros. 
 
Item 4:   Outros assuntos 
 
8. Não havendo outros assuntos para discutir, o Presidente encerrou a reunião, após 
agradecer aos participantes sua valiosa contribuição e à Secretaria sua assistência. 
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