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1. Em sua 130.a sessão, o Conselho decidiu recomendar dois candidatos para 
fazerem a apresentação das respectivas candidaturas na 131.a sessão (extraordinária) 
do Conselho, agendada para 9 e 10 de fevereiro de 2021: 

• Sr.a Vanúsia Maria Carneiro Nogueira, endossada pelo Governo do Brasil 
• Sr. Tran Kim Long, endossado pelo Governo do Vietnã 

 
2. O documento ICC-129-6, aprovado pelo Conselho em sua 131.a sessão, em abril 
de 2021, indica os termos de referência para o cargo.  Recorda-se aos Membros que o 
parágrafo 1 do Artigo 14 (Decisões do Conselho) do Acordo Internacional do Café (AIC) 
de 2007 estipula que o Conselho se empenhará em adotar todas as suas decisões e 
formular todas as suas recomendações por consenso.  Se não for possível alcançar 
consenso, o Conselho adotará decisões e formulará recomendações por maioria 
distribuída de 70% ou mais dos votos dos Membros exportadores presentes e votantes, 
e 70% ou mais dos votos dos Membros importadores presentes e votantes, contados 
separadamente.  Por ser a principal estrutura de referência para as decisões do 
Conselho, prevendo a tomada de decisões por votação, o Artigo 14 proporciona a base 
jurídica para a nomeação do Diretor-Executivo, que será escolhido pela maioria 
dos Membros através deste processo.  
 
Ação 
 

Solicita-se ao Conselho que aprecie este documento. 
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CARGO DE DIRETOR-EXECUTIVO DA  
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFÉ (OIC) 

PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO 
 
Requisitos para votar 
 
1. Para os fins do parágrafo 4 do Artigo 11 (Quórum para as votações do Conselho) 
é necessária a presença de mais da metade do número dos Membros exportadores e 
importadores que respectivamente disponham de pelos menos dois terços dos 
Membros de cada categoria.  Assim, só os Membros do Acordo Internacional do Café 
(AIC) de 2007 com direitos de voto (isto é, sem contribuições em atraso) são levados em 
conta para fins de quórum. 
 
2. O parágrafo 2 do Artigo 13 (Procedimento de votação no Conselho) dispõe que 
todo Membro exportador poderá autorizar por escrito outro Membro exportador, e todo 
Membro importador poderá autorizar por escrito outro Membro importador a 
representar seus interesses e exercer seus direitos de voto em qualquer reunião ou 
reuniões do Conselho.  Além disso, a regra 14 (Quórum) do Regulamento da OIC dispõe 
que o Diretor-Executivo, em cada reunião de uma sessão do Conselho deverá 
comunicar ao Presidente se existe o quórum estipulado no parágrafo 4 do Artigo 11 do 
Acordo e quais Membros estão autorizados a representar quais outros Membros nos 
termos do parágrafo 2 do Artigo 13. 
 
3. Com base nos preceitos acima e na participação no AIC de 2007 aos 30 de 
novembro de 2021, pelo menos 70% dos Membros exportadores com direitos de voto e 
pelo menos 70% dos Membros importadores com direitos de voto precisariam estar 
pessoalmente presentes na altura de uma votação, mas um Membro ausente ou 
impossibilitado de comparecer poderá autorizar outro Membro a representá-lo.  Se na 
hora marcada para a abertura de cada reunião não houver quórum, a abertura da 
reunião poderá ser adiada por dois períodos de pelo menos duas horas, como estatui o 
parágrafo 4 do Artigo 11 do AIC de 2007 e, depois disso, o Conselho precisará deixar 
para sua próxima reunião a matéria a respeito da qual é preciso decidir. 
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4. Na hipótese de ausência de Membros quando se realiza uma votação ou de 
impossibilidade de comparecimento pessoal à reunião pertinente, o parágrafo 2 do Artigo 
13 do Acordo de 2007 dispõe que todo Membro exportador poderá autorizar por escrito 
outro Membro exportador, e todo Membro importador poderá autorizar por escrito 
outro Membro importador a representar seus interesses e exercer seus direitos de voto 
em qualquer reunião ou reuniões do Conselho.  A devida autorização deve chegar ao 
Diretor-Executivo antes que uma votação se realize. O Anexo I deste documento contém 
um modelo de carta de autorização. 
 
Procedimentos de votação 
 
5. Os procedimentos de votação são delineados nos Artigos 12, 13 e 14 do AIC de 
2007, e nas regras 30 a 33 do Regulamento da OIC.  A regra 31 estipula que, 
normalmente, a votação será conduzida por chamada, na ordem alfabética da lista dos 
nomes em inglês dos Membros exportadores e importadores, começando com o nome 
de um Membro escolhido de forma aleatória pela Presidência; que o resultado de cada 
votação, indicando-se o número dos votos afirmativos e negativos e das abstenções, 
será anunciado; e que, na determinação de quantos foram os votos emitidos, só serão 
contados os votos afirmativos e negativos.  Como dispõe o parágrafo 1 do Artigo 13 do 
AIC de 2007, os Membros não poderão dividir seus votos. 
 
6. Se nenhum candidato obtiver maioria distribuída consoante o parágrafo 1 do 
Artigo 14, os Membros poderão realizar mais votações até que se consiga uma maioria 
distribuída. 
 
7. Credenciais: Pelas regras 1 a 4 do Regulamento da OIC, que tratam de 
credenciais, as autoridades competentes dos Membros deverão emitir credenciais tão 
prontamente quanto possível após receberem notificação de uma sessão do Conselho. 
Como os Membros precisarão estar credenciados para participar das reuniões, o 
Presidente, no início de cada sessão durante a qual deve realizar-se uma votação, 
apresentará relatório ao Conselho sobre a situação das credenciais recebidas dos 
Membros.  Um Membro que esteja presente sem haver apresentado credenciais não 
poderá participar do processo de votação até estar credenciado, ou a não ser que haja 
autorizado outro Membro a representar seus interesses nos termos do parágrafo 2 do 
artigo 13 do AIC de 2007.  
 
8. Pagamento de contribuições em atraso: Para haver restauração dos votos de 
países cujas contribuições estejam em atraso, será necessário que a Secretaria receba 
do banco da OIC confirmação do recebimento dos fundos de que se trata. 
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9. Novos Membros: No caso de novos Membros que depositem instrumentos 
durante a semana da sessão, os respectivos votos ser-lhes-ão atribuídos na data em que 
o respectivo instrumento for depositado. 
 
10. Redistribuição de votos: O documento sobre votos será atualizado a cada dia, se 
necessário, para refletir mudanças da situação da participação e do pagamento de 
contribuições em atraso. 
 
11.  Consultas bilaterais: O Presidente do Conselho Internacional do Café realizará 
consultas bilaterais informais acerca da designação do novo Diretor-Executivo com 
todos os Membros que houverem apresentado suas credenciais à Secretaria da 
Organização (com exceção dos Governos Membros dos dois candidatos ao cargo).  
Maiores informações sobre como participar das consultas bilaterais são dadas no Anexo 
II do presente documento. 
 
 
 
 



ANEXO I 
 
 

MODELO 
 

EXEMPLO DE AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAR OS INTERESSES DE UM MEMBRO E  
EXERCER SEUS DIREITOS DE VOTO (QUANDO O MEMBRO NÃO PODE COMPARECER À SESSÃO) 

 
 

[Data] 
 
Sr. José Sette 
Diretor-Executivo 
Organização Internacional do Café 
222 Gray’s Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
 
 
Prezado Sr. Sette, 
 

131.a sessão do Conselho Internacional do Café e demais reuniões da OIC 
(Londres, Reino Unido, 9 e 10 de fevereiro de 2022) 

 
 
Tenho a honra de lhe informar que meu Governo não estará representado na 
131.a sessão, mas autorizou [nome de outro país Membro] a representar seus interesses 
e exercer seus direitos de voto na 131.a sessão do Conselho Internacional do Café, nos 
dias 9 e 10 de fevereiro de 2022. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
[Assinatura]* 
[Nome] 
[Título] 
[País Membro] 
 
 
 
 
* A ser assinada por um representante das autoridades competentes do país Membro. 



ANEXO II 
 

CONSULTAS BILATERAIS ACERCA DA DESIGNAÇÃO DO DIRETOR-EXECUTIVO 
INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
1. Informações básicas 
 
No âmbito das atividades da 131.a sessão (extraordinária) do Conselho Internacional do Café, o 
Presidente do Conselho, S. Ex.a o Embaixador Iván Romero-Martínez, de Honduras, estará efetuando 
consultas bilaterais informais para constatar as intenções de voto dos Membros e avaliar se há consenso 
quanto à designação do novo Diretor-Executivo.  
 
2. Instruções para participação nas consultas bilaterais 

 
• Consultas bilaterais informais se realizarão em uma “sala virtual” específica dentro da 131.a 

sessão do Conselho Internacional do Café (9 e 10 de fevereiro) pelo Zoom.  Baseando-se nas 
credenciais apresentadas e em fusos horários, a Secretaria preparará um cronograma alocando 
um horário a cada Membro convidado a tomar parte nas consultas bilaterais.  

• A 131.a sessão do Conselho Internacional do Café transcorrerá das 11h30 às 16h00, horário do 
Reino Unido.  Os Membros são convidados a se juntar da forma costumeira à sessão do CIC pelo 
Zoom e a estar preparados para comparecer à sala de “Consultas Bilaterais” (“Bilateral 
Consultations” room) pelo menos 15 minutos antes do horário que lhes é atribuído.  Isso é para 
permitir que a Secretaria cuide de quaisquer problemas técnicos de última hora que os Membros 
possam encontrar.  

• Cada consulta bilateral durará 4 minutos. Somente ao Chefe da Delegação de cada Membro se 
atribuirá acesso à sala de “Consultas Bilaterais” no horário que se indica no cronograma 
distribuído.  Para juntar-se à Sala Especial de Consultas Bilaterais (join the Bilateral 
Consultations Breakout Room), o Chefe da Delegação deve aceitar a notificação recebida em sua 
tela (ver ilustração abaixo).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Logo que a consulta terminar, o Chefe da Delegação deve aceitar a notificação recebida em sua tela 

para voltar a juntar-se à 131.a sessão do Conselho.  
 
É favor notar: 

• O cronograma proposto para as consultas bilaterais poderá ser revisado caso a Secretaria receba novas 
credenciais de Membros.  

• O link para juntar-se à 131.a sessão do Conselho Internacional do Café e das Consultas Bilaterais (tanto no 
dia 1 quanto no dia 2) será sempre o mesmo. 

• Não haverá interpretação na sala de “Consultas Bilaterais”. 



 

BILATERAL CONSULTATIONS ON THE APPOINTMENT OF THE EXECUTIVE DIRECTOR 
TENTATIVE SCHEDULE AS of 7 FEBRUARY 2022 

 
Bilateral Consultations – 9 FEBRUARY 

Time Member Delegate 
15:00 Colombia Juan Esteban Orduz 
15:05 Costa Rica Xinia Chaves Quirós 
15:10 Cuba Marta Castillo González 
15:15 Ecuador Sebastián Corral 
15:20 El Salvador Vanessa Interiano 
15:25 Honduras Nelson Omar Fúnez 
15:30 Mexico Yanerit Morgan Sotomayor 
15:35 Nicaragua Guisell Morales-Echaverry 
15:40 Peru Juan Carlos Gamarra 
15:45 Angola Geraldo Sachipengo Nunda 
15:50 Burundi Elisa Nkerabirori 
15:55 Cameroon Abdoulaye Nana 
16:00 Congo DR Corneille Tabalo 
16:05 European Union Zoltan Agai 

 
 

Bilateral Consultations – 10 FEBRUARY 
Time Member Delegate 
09:00 Papua New Guinea Winnie A Kiap 
09:05 Japan Hidetaka Kobayashi 
09:10 Philippines Antonio M. Lagdameo 
09:15 Indonesia Reza Pahlevi Chairul 
09:20 Nepal Bishnu Prasad Bhattarai 
09:25 India K.G. Jagadeesha 
09:30 Madagascar Tojonirina Ramarolahy 
09:35 Cote d'Ivoire Aly Touré 
09:40 Ethiopia Teferi Meles  
09:45 Gabon Thierry Prosper Mboutsou 
09:50 Ghana Emmanuel Agyemang Dwomoh 
09:55 Kenya Enosh O. Akuma 
10:00 Norway Elizabeth Walaas 
10:05 Switzerland Stefanie Küng 
10:10 Russian Federation Alexander I. Yarovoy 
10:15 Togo Enselme Gouthon 
10:20 United Kingdom Thomas George 

 
 
 


