
 

 

DECISÃO Nº9 MÉTODO DE TRABALHO E DURAÇÃO DA 48ª ASSEMBLEIA 

MUNDIAL DA SAÚDE 

 

Presidente da Assembleia Mundial da Saúde 

 

1. Em Maio de 1994, o Presidente da quadragésima-terceira sessão do Comité 

Regional Africano foi eleito para o cargo de Presidente da quadragésima-

sétima Assembleia Mundial da Saúde. A Região Africana voltará a designar o 

Presidente da Assembleia Mundial da Saúde no ano 2000. 

 

Vice-presidente da Assembleia Mundial da Saúde 

 

2. O presidente da 44ª sessão do Comité Regional será proposto para uma das 

Vice-presidências da 48ª Assembleia Mundial da Saúde, a realizar em Maio de 

1995. Se, por qualquer motivo, o Presidente do Comité Regional em exercício 

não puder desempenhar essas funções, as mesmas serão exercidas por um dos 

Vice-presidentes do Comité, segundo a ordem estabelecida por sorteio (1º e 2º 

Vice-presidentes). Caso o Presidente em exercício do Comité e os dois vice-

presidentes estiverem impossibilitados de desempenhar as funções de Vice-

presidente da Assembleia Mundial da Saúde, os chefes das delegações dos 

países de origem do Presidente em exercício do Comité Regional, do 1º Vice-

presidente e do 2º Vice-presidente exercerão, por esta ordem, as funções de 

Vice-presidente da Assembleia. 

 

Membros habilitados a designar pessoas para o Conselho Executivo 

 

3. O mandato dos Camarões e da Suazilândia expirará no fim da 48ª sessão da 

Assembleia Mundial da Saúde (WHA48) e, de acordo com a ordem alfabética 

em inglês, serão substituídos pelo Zimbabué e pela Argélia que, com o Togo, 

Tanzânia, Uganda, Zaire e Zâmbia, participarão na 96ª sessão do Conselho 

Executivo. 

 

 

 

 

 

Reunião informal do Comité Regional 

 

4. O Director Regional convocará uma reunião informal do Comité Regional 

para segunda-feira, 1 de Maio de 1995, às 10h00, no Palácio das Nações, em 

Genebra, para confirmar as decisões tomadas pelo Comité na sua 44ª sessão. 

 

 

Décima-quarta sessão, 13 de Setembro de 1994 

 

 

  


