
 

 

7. MÉTODO DE TRABALHO E DURAÇÃO DA 38ª ASSEMBLEIA MUNDIAL 

DA SAÚDE 

 

Presidente da Assembleia Mundial da Saúde 

 

5. O candidato eventual à presidência da Assembleia será designado no decorrer 

da 37ª Sessão, em 1987, tendo em conta: 

 

v) a lista dos presidentes das assembleias mundiais anteriores; 

 

vi) a experiência do eventual candidato; 

 

vii) os critérios linguísticos; 

 

viii) os mecanismos sub-regionais da CTPD 

 

Vice-Presidente da Assembleia Mundial da Saúde 

 

6. O Presidente da 34ª Sessão do Comité Regional será proposto para ocupar o 

lugar de um dos cinco vice-presidentes da 38ª Assembleia Mundial da saúde, a 

realizarem Maio de 1985 se, por qualquer razão, o Presidente do comité 

Regional em exercício, não puder cumprir este mandato, exercê-lo-á um dos 

Vice-presidentes do Comité, segundo a ordem iniciativa indicada por sorteio 

(1º e 2º Vice-Presidente). No caso de acontecer que o Presidente do Comité, 

em exercício, e os dos Vice-presidentes estejam impossibilitados de 

desempenhar a função de Vice-Presidente da Assembleia Mundial da Saúde, o 

chefe da delegação dos pais de origem do Presidente do Comité Regional, em 

exercício, do 1º Vice-Presidente e do 2º Vice-Presidente encarregar-se-ão, por 

ordem de prioridade, de desempenhar as funções de Vice-Presidente. 

 

Comissões principais da Assembleia Mundial da Saúde 

 

7. Antes de cada Assembleia Mundial da Saúde, se for necessário, o Director-

Geral analisará, em consulta com Director Regional, quais os delegados do 

Estados Membros da Região Africana que poderão eventualmente 

desempenhar, de um modo eficaz, as funções de: 

 

ix) Presidente de uma das comissões principais (A ou B) 

(artigo 34º do Regulamento Interno da Assembleia); 

 

x) Vice-Presidente e Relator das mesmas comissões. 

 

Membros habilitados a designar uma pessoa para o Conselho Executivo 

 

8. O Estado-Membro da Região Africano, cujo mandato expira no termo da 38ª 

Assembleia Mundial da Saúde é o Zimbabué. 

 

9. O novo Membro do Conselho Executivo será designado pelo Lesoto. 

 



 

 

10. O Comité decidiu manter a norma de seguir a ordem alfabética (inglesa) dos 

Estados-Membros. 

 

11. Os Estados-Membros habilitados a designar uma pessoa para o Conselho 

Executivo devem indicar a sua disponibilidade, pelo menos um mês antes da 

reunião da Assembleia Mundial Saúde. 

 

Encerramento da 38ª Assembleia Mundial da Saúde  

 

12. O porta-voz da Região Africana, no encerramento da 38ª Assembleia Mundial 

da Saúde será o representante da Tanzânia 

 

Reunião informal do Comité Regional 

 

13. O Director Regional convocará uma reunião informal do Comité Regional, 2ª 

feira 6 de Maio de 1985, às 10 horas, no Palácio das Nações, em Genebra, par 

confirmar ou rever as decisões tomadas durante a sua 34ª Sessão. 

 

6ª Sessão, 17 de Setembro de 1984 

 

 

  


