
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
131.a sessão (extraordinária) 
Sessão virtual 
9 e 10 de fevereiro de 2022 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

Abertura da 131.a sessão do Conselho  

O Presidente do Conselho proferirá as palavras iniciais.  

1. Projeto de ordem do dia – adotar ICC-131-0 Rev. 2 

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

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

 

3. Votos para o ano cafeeiro de 2021/22 – apreciar e, se apropriado, 
aprovar  

 

3.1 Redistribuição de votos para o ano cafeeiro de 2021/22 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

ICC-131-1 Rev. 2 

O Chefe de Operações apresentará relatório.  

3.2 Prorrogação do Acordo Internacional do Café: comunicação do 
Vietnã – notar 

 
O Diretor Executivo apresentará relatório. 

ED-2383/21 Rev. 1 
WP-Council 318/21 
Rev. 2 
ED-2395/22 

4. Vice-Presidente do Conselho – eleger verbal 

Nos termos do Artigo 10 do Acordo de 2007, o Vice-Presidente 
para o ano cafeeiro de 2021/22 deverá ser eleito dentre os 
representantes dos Membros importadores. 

 

ICC 131-0 Rev. 2  
 
7 fevereiro 2022 
Original:  inglês 
 

 

P 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/icc-131-1-r2p-votes-21-22-redistribution.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2383-r1p-communication-vietnam.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-318-r2p-resolution-vietnam.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-318-r2p-resolution-vietnam.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2395p-communication-brazil.pdf
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5. Decisão sobre a designação do Diretor-Executivo – apreciar   

Nos termos da decisão do Conselho sobre a designação do 
Diretor-Executivo (ICC-129-6) e das decisões da 130.a sessão do 
Conselho, o Conselho examinará as candidaturas ao cargo de 
Diretor-Executivo. 

 

5.1 Procedimentos para a votação e para as apresentações a serem 
feitas pelos candidatos – apreciar 

WP-Council 319/21 
Rev. 2 
WP-Council 320/21 

O Presidente do Comitê de Finanças e Administração apresentará 
relatório. 

 

5.2 Candidatos ao cargo de Diretor-Executivo – apreciar  

5.2.1 Candidata do Brasil: Sr.a Vanúsia Maria Carneiro Nogueira ICC-130-3 

• Declarações dos Governos Membros  
• Declaração da candidata 
• Perguntas & respostas 

 

5.2.2 Candidato do Vietnã: Sr. Tran Kim Long ICC-130-5 

• Declarações dos Governos Membros  
• Declaração do candidato 
• Perguntas & respostas 

 

5.3 Consultas bilaterais informais – apreciar verbal 

O Presidente realizará consultas bilaterais informais sobre a 
designação do Diretor-Executivo com todas as delegações que 
estejam participando da sessão. 

 

6. Implementação do Programa de Atividades para 2021/22 – 
apreciar 

verbal 

6.1 Banco de dados estatísticos mundiais sobre café – notar  verbal 

A Divisão de Estatística apresentará um novo banco de dados, 
cujo lançamento como plataforma on-line está previsto para 
31 de janeiro de 2022.  

 

6.2  Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2021 –notar verbal 

A Secretaria e uma equipe de consultores da Michigan State 
University apresentarão relatório sobre o progresso conseguido. 

 

about:blank
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-319-r2p-ed-voting-procedures.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-319-r2p-ed-voting-procedures.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/wp-council-320p-procedures-presentations-candidates.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-130-3p-candidate-brazil.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-130-5p-candidate-vietnam.pdf


- 3 - 
 
 
 

6.3 Toolkit da OIC para desenvolver o mercado cafeeiro– notar verbal 

A Secretaria apresentará relatório sobre o progresso conseguido.  

7. Conferência Mundial do Café – apreciar verbal 

O CEO da Junta do Café da Índia apresentará relatório.  

8. Reuniões futuras – notar verbal 

Os Membros são convidados a sugerir tópicos para 
apresentações na próxima sessão, a serem incluídos na ordem 
do dia, bem como melhorias nas providências para reuniões 
futuras. 

 

8.1 Decisão sobre o formato da 132.a sessão do Conselho 
Internacional do Café– apreciar 

verbal 

9. Outros assuntos – apreciar verbal 

  
10. Sessão de encerramento  
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