
 
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
127.a sessão 
Sessão virtual 
10 e 11 setembro 2020 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

Abertura da 127.a sessão do Conselho  

O Presidente do Conselho, após proferir palavras iniciais, 
convidará S. Ex.a o Sr. Alejandro Giammatei Falla, Presidente da 
República da Guatemala, e S. Ex.a a Sr.a Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias, Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 
Brasil, a dirigirem a palavra ao Conselho. 

 

1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-127-0 Rev. 4 
Programa de reuniões 

  
2. Votos – apreciar e, se apropriado, aprovar  

2.1 Redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 2019/20  
 

O Chefe de Operações apresentará relatório. 

ICC-127-2 Rev. 3 

2.2 Distribuição inicial de votos para o ano cafeeiro de 2020/21 
 

Serão apreciados pelo Conselho documentos em que se indicam 
a base estatística para a distribuição proposta dos votos dos 
Membros exportadores e importadores e a distribuição inicial de 
votos para o ano cafeeiro de 2020/21. 

ED-2343/20 
ICC-127-1 

ICC 127-0 Rev. 4 
 
9 setembro 2020 
Original:  inglês 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/schedule-september-2020.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/icc-127-2-r3p-votes-19-20-redistribution.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/ed-2343p-votes.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/icc-127-1p-initial.pdf
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3. Relatório sobre o trabalho da OIC, a situação do mercado e o 
impacto da pandemia do covid-19 – notar 

verbal 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre o trabalho da 
Organização, pondo em relevo os avanços, realizações, desafios 
e oportunidades, com foco no impacto da pandemia do covid-19 
no setor cafeeiro e na OIC. 

 

3.1 Proposta do tema para a OIC no ano cafeeiro de 2020/21 – notar  

4. Relatório Principal da OIC:  Relatório sobre o Desenvolvimento 
do Café de 2020 – notar 

verbal 

O Diretor-Executivo apresentará o 2.o Relatório Principal da OIC: 
o Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2020. 

 

5. Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) e Fórum dos CEOs 
& Líderes Globais (FCLG) 

 

O Diretor-Executivo apresentará:  

a) Recomendações da FTPPC – apreciar e, se apropriado, aprovar 
 

O Conselho apreciará o projeto de uma Resolução acerca das 
recomendações da FTPPC. 

WP-Council 310/20 

b) Conclusões do 2.o Fórum dos CEOs & Líderes Globais 
realizado em 9 de setembro de 2020 – notar o relatório sobre 
o 2.o FCLG 

verbal 

6. Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007  

6.1 Prorrogação do Acordo Internacional do Café de 2007 – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

 
O Conselho apreciará o projeto de uma Resolução prorrogando o 
Acordo de 2007. 

WP-Council 307/20 

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

 
O prazo para o depósito de instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão vence em 30 de setembro de 
2020.  O Conselho apreciará o projeto de uma Resolução 
prorrogando o prazo para o depósito de instrumentos. 

WP-Council 308/20 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-310e-communique-cpptf.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-307p-resolution-extension-ica-2007.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-308p-resolution-instruments.pdf
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6.3 Revisão do Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 ‒ apreciar 
 
O Presidente do Grupo de Trabalho sobre o Futuro do Acordo 
apresentará relatório sobre a reunião realizada na quarta-feira, 2 
de setembro de 2020. 

verbal 

6.4 Proposta brasileira para incluir a Junta Consultiva do Setor 
Privado, bem como representantes do setor privado e do Terceiro 
Setor, identificados entre os que já participam da Força-Tarefa, 
no Grupo para a renovação do Acordo ‒ apreciar 

ICC-127-3 

7. Relatório sobre as reuniões dos comitês e outros órgãos – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

verbal 

O Chefe de Operações fará um resumo das recomendações dos 
órgãos consultivos da OIC: Comitê de Estatística, Comitê de 
Projetos e Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado. 

 

7.1.1 Proposta de projeto: Construção da resiliência, após o covid-19, 
do setor cafeeiro africano face a perturbações do mercado e a 
questões de segurança alimentar, de nutrição e de renda 

PJ-140/20 

7.1.2 Alterações no Regulamento de Estatística:  Certificados de 
Origem 

SC-100/20 

7.2 Relatório do Presidente da Junta Consultiva do Setor Privado  

8. Promoção do consumo de café – notar verbal 

8.1  Dia Internacional do Café 
 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre a campanha 
de comunicações global em apoio do Dia Internacional do Café, 
que acontecerá em 1.o de outubro de 2020. 

 

8.2  Fundo Especial 
 

Nos termos da decisão tomada na 117.a sessão, o porta-voz dos 
Membros exportadores apresentará relatório sobre o progresso 
conseguido com respeito ao uso do Fundo Especial. 

 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/icc-127-3p-communication-brazil.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/pj-140e-building-resilience-post-covid.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/sc-100p-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
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9. Questões financeiras e administrativas – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

 

9.1 Comitê de Finanças e Administração 
 

A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório sobre a reunião do Comitê apresentará relatório sobre a 
reunião do Comitê, incluindo a situação financeira. 

FA-254/20 

9.2 Relatório sobre a implementação da Resolução 466, Membros 
em atraso persistente – notar 

 
A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

verbal 

9.3 Programa de Atividades para o ano cafeeiro de 2020/21 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
 A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 

relatório. 

FA-255/20 

9.4 Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício financeiro 
de 2020/21 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
A Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

FA-231/20 Rev. 4 

10. Titulares de cargos e comitês  

10.1 Presidente e Vice-Presidente e composição dos Comitês – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

 
O Conselho apreciará e aprovará a composição dos seguintes 
Comitês em 2020/21: 

WP-Council 309/20 

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

 

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

 

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

 

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

 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/Restricted/fa-254p-financial-situation.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/fa-255p-activities-2020-21.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-309p-office-holders.pdf
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10.2 Presidente e Vice-Presidente do Conselho – eleger  
 

Nos termos do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Presidente e o 
Vice-Presidente para o ano cafeeiro de 2020/21 serão eleitos 
dentre representantes dos Membros exportadores e dos 
Membros importadores, respectivamente. 

verbal 

10.3.1 Presidente e Vice-Presidente do Fórum – eleger 
 

O Conselho elegerá o Presidente e o Vice-Presidente do Fórum 
Consultivo sobre Financiamento do Setor Cafeeiro. 

verbal 

10.3.2 Assessores do Grupo Central – designar 
 

O Conselho designará quatro assessores para o Grupo Central em 
2020/21. 

verbal 

11. Credenciais – apreciar e, se apropriado, aprovar verbal 

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

 

12. Reuniões futuras  

12.1  O Conselho apreciará datas para as reuniões de 2021/22 e 
2022/23 –  apreciar e, se apropriado, aprovar 

WP-Council 311/20 

12.2  Os Membros são convidados a sugerir tanto tópicos para 
apresentações durante a próxima sessão, para inclusão na ordem 
do dia, quanto melhoras nas providências para reuniões futuras 
– apreciar 

verbal 

13. Outros assuntos – apreciar verbal 

  
14. Cerimônia de encerramento verbal 

 
 

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  

Titulares de cargos em 2019/20 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-311p-dates.pdf
http://www.ico.org/documents/international%20coffee%20agreements/ica2007p.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11p-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-7p-rules-org-final.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/pt/office_holders_p.asp?section=Sobre_n%C3%B3s
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