ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

47o CONSELHO DIRETOR
58a SESSÃO DO COMITÊ REGIONAL
Washington, D.C., EUA, 25-29 de setembro 2006

Tema 7.1 da agenda provisória

CD47/30 (Port.)
12 de julho de 2006
ORIGINAL: INGLÊS

PRÊMIO OPAS EM ADMINISTRAÇÃO, 2006

1.
O Comitê do Prêmio OPAS em Administração, 2006, constituído dos
representantes de Antigua et Barbuda, Chile e Costa Rica, reuniu-se na sexta-feira, 23 de
junho, durante a 138a Sessão do Comitê Executivo. Após examinar a documentação
sobre os candidatos propostos pelos Estados Membros, o Comitê decidiu conferir o
Prêmio da OPAS para Administração, 2006 ao Dr. Adolfo Horacio Chorny por sua
contribuição ao desenvolvimento e inovação nas áreas de fazer planos, administração e
financiamento dos sistemas e serviços de saúde nos níveis nacional e internacional,
inclusive sua contribuição ao fortalecimento da liderança na saúde pública e políticas de
saúde através de várias gerações do pessoal diretivo e encarregados de tomadas de
decisões.
2.
O Comitê Executivo considerou o relatório da Comissão Julgadora e adotou a
seguinte resolução (CE138.R23):
A 138a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO,
Tendo examinado o relatório do Comitê de Jurados do Prêmio OPAS em
Administração, 2006 (Documento CE138/7, Add. I); e
Tendo em mente as disposições dos procedimentos e diretrizes para a concessão
do Prêmio OPAS em Administração, conforme aprovados pela 18ª Conferência Sanitária
Pan-Americana (1970) e emendados pela 24a Conferência Sanitária Pan-Americana
(1994) e pela 135a sessão do Comitê Executivo (2004),
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RESOLVE:
1
Tomar nota da decisão do júri de conferir o Prêmio OPAS em Administração
2006 ao Dr. Adolfo Horacio Chorny por sua contribuição ao desenvolvimento e inovação
nas áreas de planejamento, gestão e financiamento dos sistemas e serviços de saúde nos
níveis nacional e internacional, inclusive sua contribuição para o fortalecimento da
liderança em saúde pública e políticas de saúde ao longo de várias gerações de gerentes e
autoridades decisórias.
2.
Transmitir o relatório do Comitê de Jurados do Prêmio OPAS em Administração
2006 (Documento CE138/7, Add. I) ao 47o Conselho Diretor.
O prêmio será conferido ao Dr. Adolfo Horacio Chorny numa cerimônia a ser
realizada durante o 47o Conselho Diretivo.

Anexo
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RELATÓRIO DO COMITÊ DO PRÊMIO DA OPAS
PARA ADMINISTRAÇÃO, 2006

1.
O Comitê do Prêmio da OPAS para Administração, 2005, é constituído dos
Delegados de Antígua e Barbuda, Chile e Costa Rica.
2.
O Comitê reuniu-se na sexta-feira, 23 de junho de 2006, durante a 138a Sessão do
Comitê Executivo e examinou a documentação sobre os candidatos propostos pelos
Estados Membros, nomeando:
Nome

País

Dr. Adolfo Horacio Chorny

Brasil

Sra. Jovita Páez Armenteros

Cuba

Sra. Hilda Cristina Portillo Pinto

Honduras

Dra. Concepción Zúñiga Valeriano

Honduras

Dr. Guillermo Fajardo Ortíz

México

3.
O Comitê decidiu conferir o Prêmio OPAS para Administração 2005 ao
Dr. Adolfo Horacio Chorny, por sua contribuição para o desenvolvimento e inovação nas
áreas de planejamento, gestão e financiamento de sistemas e serviços saúde nos níveis
nacional e internacional, inclusive sua contribuição para o desenvolvimento de liderança
em saúde pública e políticas de saúde ao longo de várias gerações de gerentes e
autoridades decisórias.
4.

O Comitê reconhece os méritos dos cinco candidatos.
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O Comitê do Prêmio considera que a versão atual dos critérios para seleção de candidatos
precisa ser adaptada às novas condições que influenciam o campo da saúde, bem como a
terminologia atualmente utilizada. Portanto, o Comitê do Prêmio recomenda que:
a)

O objetivo do prêmio deve ser o de reconhecer a excelência na administração dos
sistemas e serviços de saúde no nível nacional, regional e internacional, já que
esses critérios refletem melhor os compromissos de cooperação técnica da OPAS.
As contribuições nos campos acadêmico e de pesquisa, embora relevantes, têm
importância secundária.

b)

O Comitê Executivo solicite que a Secretaria prepare uma nova versão das
condições e procedimentos para avaliar corretamente os méritos dos candidatos e
ser explicíto quanto à apresentação de apenas um candidato por cada Estado
Membro.

5.
O Comitê do Prêmio propôs ao Comitê Executivo que adotasse a seguinte
resolução:
Projeto de resolução
A 138a SESSÃO DO COMITÊ EXECUTIVO,
Tendo examinado o relatório da Comissão Julgadora para a Adjudicação do
Prêmio da OPAS para Administração, 2006 (Documento CE138/7, Add. I); e
Tendo presentes as deposições das pautas e procedimentos para outorga do
Prêmio da OPAS para Administração, aprovados pela 18a Conferência Sanitária PanAmericana (1970) e modificados pela 24a Conferência Sanitária Pan-Americana (1994),
pela 124a Sessão do Comitê Executivo (1999) e pela 135a sessão do Comitê Executivo
(2004),
RESOLVE:
1.
Tomar nota da decisão do Júri no sentido de que o Prêmio da OPAS para
Administração, 2005 seja outorgado ao Dr. Adolfo Horacio Chorny, por sua contribuição
para o desenvolvimento e inovação nas áreas de planejamento, gestão e financiamento de
sistemas e serviços saúde nos níveis nacional e internacional, inclusive sua contribuição
para o desenvolvimento de liderança em saúde pública e políticas de saúde ao longo de
várias gerações de gerentes e autoridades decisórias
2.
Transmitir o relatório da Comissão Julgadora para a Adjudicação do Prêmio da
OPAS para Administração, 2005 (Documento CE136/9, Add. I), ao 46o Conselho
Diretor.
---

