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58o Conselho Diretor da OPAS
Sessão do Comitê Regional da OMS para as Américas

Presidente do 58º Conselho Diretor, Exmo. Dr. Fernando Ruiz Gómez, Ministro da Saúde
e Proteção Social da Colômbia,
Distintos delegados dos Estados Membros, Estados Participantes, Membros Associados e
Estados Observadores,
Representantes de Organizações Não Governamentais em relações oficiais com a
Organização Pan-Americana da Saúde,
Representantes das Nações Unidas e de outras agências especializadas,
Caros colegas da OPAS,
Senhoras e senhores:
É com profunda satisfação que encerro esta 58ª Sessão do Conselho Diretor da
Organização Pan-Americana da Saúde. Chegamos ao fim de uma reunião de dois dias
altamente produtiva e envolvente, durante a qual navegamos com sucesso por vinte e
dois itens da ordem do dia e aprovamos nove resoluções. Em nome de toda a Repartição
e em meu próprio nome, desejo estender meus mais sinceros agradecimentos e externar
minha profunda apreciação a todos por suas contribuições individuais e coletivas visando
garantir que concluíssemos com êxito as tarefas de nós exigidas, conforme definidas na
agenda.
Quando os senhores, nossos Estados Membros, fornecem análises críticas de
nossas propostas e orientação e direção baseadas em evidências para a Repartição com
o nível de dedicação e meticulosidade aqui demonstrados, os senhores estão garantindo
a qualidade contínua e a relevância dos programas de cooperação técnica da OPAS agora
e no futuro.
Fiquei animada ao ouvir que os princípios fundamentais de salvar vidas, melhorar
a saúde e o bem-estar de nossas populações e aumentar a segurança sanitária dos
Estados Membros e de nossa Região, que foram o ímpeto para a formação da OPAS há
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118 anos, ainda são altamente relevantes e aplicáveis neste século XXI tão avançado
tecnologicamente, e enquanto lutamos com a pandemia da COVID-19.
As ricas discussões sobre as respostas dos Estados Membros e da Repartição à
pandemia de COVID-19 demonstraram liderança, solidariedade e determinação coletivas;
identificamos lacunas que podem ser transformadas em oportunidades para reduzir as
iniquidades em saúde e melhorar o acesso aos determinantes sociais da saúde, revigorar
nossos esforços no combate às doenças não transmissíveis, avançar rumo à saúde
universal com ênfase na atenção primária, investir na construção de sistemas de saúde
resilientes e no trabalho assíduo para reduzir a carga e os impactos das mudanças
climáticas na saúde, entre outras.
O fato de termos sobrevivido por mais de um século é prova da resiliência e
capacidade de inovaçãos e adaptação, não apenas em nossa cooperação técnica, mas
também de nossa governança e de nossa gestão financeira e de risco. Claramente,
mudanças e transformações adaptativas foram essenciais para nos mantermos
atualizados com os novos desenvolvimentos em um mundo em rápida evolução e
altamente interconectado, sem comprometer nem diminuir nossos valores fundamentais
e princípios orientadores. Gostaria de reiterar o meu compromisso pessoal, bem como o
da equipe de Gestão Executiva, para continuarmos a construir deliberadamente
transparência, responsabilidade e gestão de risco em todas as operações da OPAS, a fim
de sobrevivermos e prosperarmos durante este século. Aproveito novamente o ensejo
para felicitar os Estados Membros por seus esforços em torno das discussões para
fortalecer a supervisão da Organização pelos mesmos, incluindo o reforço das práticas de
gestão de risco com a aprovação da Reforma da Governança da OPAS.
Agradeço imensamente as expressões de compromisso que ouvimos e, mais uma
vez, desejo registrar meus mais sinceros agradecimentos a todos os Estados Membros
que pagaram integralmente suas cotas de contribuições. Para aqueles com contribuições
pendentes, suas remessas antecipadas são vitais e extremamente necessárias neste
momento desastroso. Não podemos permitir que a Organização seja cerceada em sua
capacidade de responder efetivamente à pandemia de COVID-19, bem como a outros
programas de saúde pública de alta prioridade, devido à falta de financiamentos que já
estavam comprometidos quando vocês aprovaram o orçamento.
Para encerrar e em nome de todos nós, gostaria de transmitir nossos
agradecimentos especiais e profunda apreciação ao nosso Presidente, o Excelentíssimo
Dr. Fernando Ruiz Gomez, Ministro da Saúde e Proteção Social da Colômbia, pela sua
gestão hábil e firme deste 58º Conselho Diretor. Desejo também expressar nossa mais
sincera gratidão ao Ministro da Saúde de Barbados, Presidente do Comitê Executivo, bem
como ao nosso Relator, que desempenharam suas respectivas funções com diligência e
excelência.
3

CD58/DIV/8

Desejo também registrar nosso agradecimento genuíno e coletivo à nossa
Diretora Adjunta, Sra. Mary Lou Valdez, por seu trabalho dedicado e gracioso como
Secretária deste Conselho Diretor; a nosso Escritório dos Órgãos Diretores pelo
planejamento, gestão e execução eficientes de todos os assuntos relacionados a esta
nossa primeira reunião virtual do Conselho Diretor; aos funcionários de nossos
Departamentos de Comunicações e Tecnologia da Informação por todo o seu suporte
dinâmico para permitir a conectividade efetiva e ininterrupta entre os quase
400 participantes que estiveram conectados a esta reunião virtual; e a todos os
funcionários da Repartição por seus esforços incansáveis, contribuições irrepreensíveis e
apoio magnânimo, tanto durante como antes da reunião desta semana. Finalmente, em
nome de todos os delegados, gostaria de estender um agradecimento sincero aos nossos
talentosos intérpretes, sem os quais não teríamos sido capazes de realizar nosso trabalho
de maneira eficiente e contínua.
Senhoras e senhores... Mais uma vez, parabenizo e agradeço a todos pelo trabalho
bem feito e espero seu apoio contínuo e irrestrito, engajamento ativo e solidariedade
inabalável com a Repartição Sanitária Pan-Americana enquanto continuamos a trabalhar
para salvar vidas e melhorar a saúde e bem-estar de todos os povos, enquanto lutam
nesta batalha monumental contra o minúsculo vírus da COVID-19.
Muito obrigado a todos e até logo.
---
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