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RESOLUÇÃO Nº 501
PROCESSO INSTITUCIONAL PARA A FORMULAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO FINANCEIRO DO INSTITUTO E SUA
REESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, em sua Décima Oitava Reunião
Ordinária,
CONSIDERANDO:
Que, em sua Trigésima Quinta Reunião Ordinária, realizada em julho de 2015, o Comitê
Executivo estabeleceu o Grupo de Amigos do Presidente do Comitê Executivo (Grupo de
Amigos), a fim de analisar e fazer propostas para o fortalecimento financeiro do Instituto para
o biênio 2016-2017 e que o Grupo cumpriu integralmente essa função na reunião;
Que, na Resolução IICA/CE Res. 597 (XXXV-O/15), o Comitê Executivo solicitou ao
Diretor-Geral convocar o Grupo de Amigos “para uma reunião antes da próxima reunião da
JIA, com o objetivo de analisar de maneira integral e com visão de longo prazo opções que
fortaleçam a estrutura estratégica do IICA, inclusive suas finanças, e de apresentar um
relatório na próxima reunião ordinária do Comitê Executivo”;
Que o mandato da Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG) é
“assessorar e assistir o Diretor-Geral no desenvolvimento, na avaliação e na execução de
propostas para iniciativas estratégicas e para melhorar, modernizar e transformar a gestão
administrativa e a administração financeira do Instituto”;
Que o Grupo de Amigos, reunido antes da Décima Oitava Reunião Ordinária da JIA,
depois de ouvir o relatório do Diretor-Geral sobre o avanço nas gestões para o fortalecimento
financeiro do Instituto, recomendou o transferência do seu mandato à CCEAG e a dissolução
do Grupo; e
Que a JIA, como órgão supremo do IICA e de acordo com as faculdades estabelecidas
no artigo 8 da Convenção do Instituto, pode adotar a recomendação do Grupo,
RESOLVE:
1.

Encerrar a tarefa do Grupo de Amigos, estabelecido pelo Comitê Executivo em
sua Trigésima Quinta Reunião Ordinária, sem prejuízo da faculdade do Comitê
Executivo de estabelecer novos grupos de amigos do presidente em reuniões
futuras e agradecer a seus membros por suas contribuições e participação.

2.

Transferir o mandato do Grupo de Amigos à CCEAG, a fim de que faça
recomendações concretas ao Comitê Executivo em sua próxima reunião ordinária
para a reorganização e o fortalecimento do IICA – sua estrutura, as bases de
financiamento e seus mandatos – necessárias para se atender às demandas de
cooperação dos países membros do Instituto.

3.

Encarregar a CCEAG de promover a participação de outros Estados membros que
não integram a Comissão na discussão e formulação das recomendações ao
Comitê Executivo sobre a matéria, as quais podem incluir, entre outras, sugestões
para a modificação da Convenção do Instituto de 1979.

4.

Levando em conta as recomendações da CCEAG, solicitar que o Comitê
Executivo apresente na próxima reunião da JIA as propostas para a reestruturação
estratégica e o fortalecimento financeiro do Instituto, juntamente com os projetos
das modificações regulamentares requeridas.

5.

Solicitar ao Diretor-Geral que ofereça apoio técnico e administrativo à CCEAG e
ao Comitê Executivo para a execução de dessa tarefa.

