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Projeto de ordem do dia 

 
 

Item Documento 

Abertura da 128.a sessão do Conselho  

O Presidente do Conselho do ano cafeeiro de 2019/20 proferirá 
as palavras iniciais e convidará o Diretor-Executivo a fazer suas 
primeiras observações. 

 

1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-128-0 Rev. 1 

  
2. Votos para o ano cafeeiro de 2020/21 – apreciar e, se apropriado, 

aprovar 
ICC-128-1 

O Chefe de Operações apresentará relatório.  

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

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

 

4. Titulares de cargos: 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. 
 

 

ICC 128-0 Rev. 1 
 
26 outubro 2020 
Original:  inglês 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-128-1p-votes-20-21-redistribution.pdf
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5. Projeto de Orçamento Administrativo para o exercício financeiro 
de 2020/21 – apreciar e, se apropriado, aprovar 

FA-231/20 Rev. 5 
SHLWG-3/20 Rev. 1 
WP-Council 312/20 
ED-2351/20 

O Presidente do Pequeno Grupo de Trabalho de Alto Nível sobre 
o Orçamento apresentará relatório. 

 

6. Relatório sobre o Programa de Atividades ‒ notar FA-255/20 Rev. 1 

O Chefe de Operações apresentará relatório sobre o Programa de 
Atividades para o ano cafeeiro de 2020/21. 

 

7. Força-Tarefa Público-Privada do Café (FTPPC) e Fórum dos CEOs 
& Líderes Globais (FCLG) – Comunicado – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

WP-Council 310/20 Rev. 2 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre a versão 
revisada do comunicado público-privado conjunto que a FTPPC 
preparou, incorporando aportes dos Membros exportadores e 
importadores da OIC e do Fórum dos CEOs & Líderes Globais. 

 

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

verbal 

O Diretor-Executivo apresentará relatório sobre os principais 
resultados do segundo Relatório Principal da OIC: o Relatório 
sobre o Desenvolvimento do Café de 2020. 

 

9. Titulares de cargos e comitês  

9.1 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/shlwg-3-r1e-scenarios-members-arrears.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/Restricted/wp-council-312p-contributions-2020-21.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/ed-2351e-communication-uganda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/fa-255-r1p-activities-2020-21.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2020-21/wp-council-310-r2e-communique-cpptf.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/wp-council-309p-office-holders.pdf
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9.2  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. Reuniões futuras verbal 

10.1 A próxima sessão se realizará de 12 a 16 de abril de 2021 
(segunda a sexta-feira) – notar  

 

10.2 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 

11. Outros assuntos – apreciar verbal 

  
12. Cerimônia de encerramento verbal 
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