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Cerca de trinta integrantes participaram das deliberações da Comissão Permanente de Saúde 
e Previdência Social da COPA que discutiu sobre a saúde sexual e reprodutiva nas Américas. 
 
A Sra. Flor Ríos, deputada da Assembléia Legislativa da República Bolivariana da Venezuela, 
assumiu a presidência interina desta Comissão na ausência da Sra. Elsa Rojas, deputada da 
Assembléia Legislativa do Poder Popular de Cuba. A Sra. Alba Allende de López, deputada da 
Câmara dos Deputados da Província de Entre Ríos, Argentina, assumiu a vice-presidência. 
 
A Sra. Aparecida Gama, presidente da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas e 
deputada da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, apresentou as 
recomendações contidas na Declaração da Bahia, documento derivado do XIII Congresso 
Latino-Americano de Sexologia e Educação Sexual realizado em Salvador, Estado da Bahia, 
Brasil, de 19 a 22 de abril de 2006, ao qual participaram parlamentares do Brasil e dos Estados 
das Américas. 
 
A Sra. Flor Ríos, vice-presidente dos Direitos da Mulher da Comissão da Família, da Mulher e 
da Juventude da Assembléia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, apresentou um 
relatório sobre das conquistas em saúde, nas missões humanitárias que beneficiam a mulher, 
além dos avanços políticos e jurídicos para a igualdade entre os homens e as mulheres em seu 
próprio país. 
 
Em seguida, a Sra. Flor Ríos apresentou um relatório sobre a Saúde Reprodutiva e os Direitos 
Sexuais da Mulher nas Américas, elaborado pela Sra. Elsa Rojas, que descreve a situação 
predominante da saúde sexual e reprodutiva no mundo e nas Américas, além da experiência 
de Cuba nesta área1. Em seguida, os participantes discutiram sobre a situação preponderante 
em seus respectivos Estados e sobre as leis e políticas propostas ou em vigência. 
 

                                                 
1 Este relatório pode ser consultado no site da COPA: http://www.copa.qc.ca/index.html. 



 
Após a apresentação deste relatório foram dadas duas conferências principais. Em primeiro 
lugar, a Sra. Ana Güezmes, conselheira da equipe de apoio técnico para a América Latina e o 
Caribe do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), apresentou um relato sobre a 
importância da saúde reprodutiva e dos direitos sexuais na redução da pobreza em relação aos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs). Em seguida, a Sra. Natalia Garcia, 
representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) fez uma 
apresentação sobre as condições do desenvolvimento econômico necessárias ao avanço para 
a efetivação dos ODMs nas Américas (políticas e custos, gastos sociais no orçamento e 
programa legislativo). 
 
Em seguida, os participantes continuaram suas discussões e analisaram um projeto de 
recomendação sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Após várias debates e emendas, os 
participantes chegaram a um consenso e adotaram a recomendação anexa. 
 
Por fim, os participantes decidiram prosseguir com o tema sobre os avanços das ODMs e da 
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW) 
da Organização das Nações Unidas relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos, 
dedicando especial atenção aos impactos do HIV-AIDS na mulher. Foi proposto também 
estudar os orçamentos de saúde com enfoque no gênero. 
 
Na sessão plenária da Assembléia Geral da COPA, realizada em 2 de junho de 2006 em Quito, 
Equador, a mesa de direção da Comissão de Saúde e Previdência Social foi nomeada, nos 
termos do Artigo 4 do Regulamento das Comissões Temáticas Permanentes de Trabalho da 
COPA, sendo para: 
 
Presidente: Sra. Elsa Rojas, deputada da Assembléia Legislativa do Poder Popular de Cuba. 
Vice-presidente: Sra. Flor Ríos, deputada da Assembléia Legislativa da República Bolivariana 
da Venezuela. 
Relatora: Sra. Alba Allende de López, deputada da Câmara de Deputados da Província de 
Entre Ríos, Argentina.  


