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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4 

 

AUTORIZAÇÃO AO COMITÊ EXECUTIVO PARA APROVAR, EM SUA QUADRAGÉSIMA 

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA, O PLANO DE MÉDIO PRAZO DO INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA (IICA) 

PARA O PERÍODO 2022-2026 

 

 

A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA (JIA), em sua Vigésima Primeira Reunião 

Ordinária, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, em conformidade com o artigo 2.a do Regulamento da JIA, é atribuição deste órgão 

superior de governo do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) adotar as 

medidas relativas à política e à ação do Instituto e que, como consequência, cabe a ele aprovar os 

planos de médio prazo (PMP) do IICA; 

 

 Que o Diretor Geral eleito deve elaborar, com a participação dos Estados membros, a proposta 

do PMP do Instituto para o período 2022-2026, com base nos mandatos do Comitê Executivo e da 

JIA; 

 

 Que, para facilitar a implementação desse PMP, é necessário assegurar que os mandatos nele 

incluídos para o IICA sejam coerentes com o orçamento do Instituto, convindo, assim, que esse PMP 

estabeleça os requisitos financeiros para sua implementação no período 2022-2026; e 

 

 Que, em virtude de não estar prevista a realização de uma reunião ordinária da JIA em 2022, é 

necessário delegar ao Comitê Executivo a faculdade de analisar e aprovar, em sua Quadragésima 

Segunda Reunião Ordinária, a proposta do PMP do IICA para 2022-2026 e os ajustes nas despesas 

aprovadas no Orçamento-programa de 2022-2023 necessários para a implementação do mencionado 

PMP, 

 

RESOLVE: 

 

1. Encarregar o Diretor Geral de, em consulta com os Estados membros, preparar o PMP do 

Instituto para o período 2022-2026, considerando para essa finalidade as resoluções 

vigentes da JIA e do Comitê Executivo, e de incluir nesse plano uma visão estratégica e 

propositiva sobre a transformação dos sistemas agroalimentares das Américas, que 

fortaleça a contribuição da agricultura hemisférica para a segurança alimentar e 

nutricional global e reconheça o importante papel dos produtores agrícolas para esse 

propósito. 

 



2. Autorizar o Comitê Executivo a aprovar, em sua Quadragésima Segunda Reunião 

Ordinária, o PMP do IICA para 2022-2026 e os ajustes nas despesas aprovadas no 

Orçamento-programa do Instituto de 2022-2023 necessários para a implementação desse 

PMP. 

 

 


