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Senadora Claudia S. Corichi García 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da COPA. 
 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
XXII Reunião do Comitê Executivo da COPA 

8 a 11 de março de 2011, Toluca, Estado do México 
 

Proposição geral de temáticas para a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
preparatória à Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas realizada em Québec, no 
Canadá. 
  
Desde sua formação, a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da 
Confederação Parlamentar das Américas preocupa-se com a participação, o 
desenvolvimento e o progresso de todos os países que compõem a referida 
Confederação. Fiel aos seus princípios e sempre disposta a trabalhar ativamente e com 
responsabilidade, essa comissão dedica-se à defesa à promoção de assuntos que são de 
sua competência em termos de educação, cultura, juventude, ciência e tecnologia. 
 
Eis o contexto em que tive a honra de ser nomeada presidente da Comissão para 
trabalhar em nome da conquista dos objetivos propostos pela Confederação, um cargo de 
suprema importância acompanhado de grandes responsabilidades relativas ao avanço, 
desenvolvimento e progresso dos povos das Américas. 
 
Assim, a Comissão da qual sou atualmente responsável sempre esteve encarregada de 
debater e analisar detalhadamente as questões que influenciam direta ou indiretamente o 
presente e o futuro das culturas e das sociedades, dos governos e de seus povos, assim 
como as mulheres e os homens que são a base da diversidade e pluralidade cultural do 
nosso continente, tudo isso mantendo sempre a visão prospectiva característica da 
Confederação. 
 
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia também compromete-se em 
defender a igualdade, compromisso ao qual aderimos totalmente. Sinto-me honrada e 
satisfeitíssima de compartilhar a visão do novo presidente da COPA, Jacques Chagnon, 
que definiu como principais prioridades de trabalho a redução da mortalidade infantil, o 
aumentando da taxa de escolarização de nível secundário (11 anos de estudos) de 
pessoas de 25 anos ou mais, a eliminação da discrepância salarial entre gêneros e a 
proteção dos recursos hídricos. Isso representa grandes desafios para nosso povo, 
desafios que se convergem e exigem atenção transversal, a partir de uma perspectiva de 
igualdade de gêneros e respeito aos direitos fundamentais das mulheres em todo o 
continente, ação com a qual concordo integralmente. 
 
Diante disso tudo e sempre visando fazer nosso continente progredir, destacamos que na 
área da educação, é essencial que a Comissão aborde, sem hesitação, três temas 
importantes nos quais convido-os a trabalhar juntos para implementar medidas concretas 
e principalmente para estabelecer grandes acordos. 
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Nosso primeiro tema é, e continuará sendo, devido a evolução contínua da educação e da 
cultura e ao grande interesse que esses assuntos despertam em nosso país, o fenômeno 
preocupante da evasão escolar nas Américas. O direito à educação é um direito humano 
fundamental que os membros da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
comprometem-se a defender. Não basta apenas ter acesso a uma instituição de ensino, é 
preciso também ter direito a uma educação de qualidade que possibilite que todos os 
indivíduos aprendam concretamente para concluir sua formação básica. 
 
Esse é um tema com o qual a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

trabalha há muito tempo e não restam dúvidas que não devemos ignorar, principalmente 

agora que o senhor presidente da COPA e vice-presidente da Assembléia Nacional de 

Québec, Jacques Chagnon, definiu esse tema como uma das bases essenciais de seu 

programa de trabalho – programa, aliás, que nós da Comissão consideramos de grande 

importância. É necessário continuar nessa mesma linha e por isso então a Comissão 

fundamentará sua análise em um trecho desse programa de trabalho: “Assegurar-se que 

o Estado dispõe de um plano de combate à evasão escolar, programas de 

reinserção escolar e/ou um plano de ação que vise aumentar a taxa de 

frequentação”. Baseado nessa perspectiva, estamos confiantes e convencidos de 

conseguir promover e implantar grandes mecanismos que beneficiarão nossa nação. 

O segundo tema refere-se a água, líquido vital. A água é um fator importante na análise 
da segurança ambiental. Ela mantém as funções naturais, protege os ciclos biológicos e 
hídricos e a ecosfera, garante o bem-estar, o lazer, o prazer, os processos de produção e 
a preservação dos ecossistemas a diversas atividades humanas, aprimora a segurança 
econômica gerando oportunidades de desenvolvimento e é um pré-requisito para a 
segurança alimentar, pois a água permite a produção em quantidades suficientes de 
alimentos saudáveis, nutritivos e culturalmente aceitos. 
 
Embora a vulnerabilidade às mudanças climáticas esteja em todas as partes, as áreas 
semiáridas e áridas dos países pobres, onde as precipitações e os fluxos dos cursos de 
água concentram-se em poucos meses e variam consideravelmente a cada ano, são as 
mais vulneráveis. A utilização da água é motivada por mudanças na população, o 
consumo dos alimentos, a política, a economia, o estilo de vida e as prioridades de 
consumo. Os países em desenvolvimento continuarão construindo áreas urbanas devido 
a explosão demográfica em andamento, aumentando assim a utilização da água. 
A reciclagem das águas residuais e a dessalinização são dois mecanismos que 
facilitariam o abastecimento de água nas áreas semiáridas e áridas. 
 
Um terço do abastecimento urbano de água na África, na América Latina, no Caribe e em 
mais da metade na Ásia, funciona intermitentemente durante os períodos de seca, sendo 
que isso afeta a qualidade da água nos sistemas de reabastecimento. O consumo de 
água aumenta em função da evolução demográfica, do crescimento econômico, das 
mudanças no estilo de vida e da expansão dos sistemas de abastecimento. 
 
Esses problemas existem há séculos e pioraram progressivamente. As futuras gerações 
serão as mais afetadas e é, então, por esse motivo que devemos promover “a proteção 
dos recursos hídricos através da integração de programas de sensibilização aos 
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programas pedagógicos básicos dos países das Américas”, criando assim uma 
cultura da água. 
 
Enfim, o terceiro e último tema, tão importante quanto os demais, é aquele que é objeto 
de grandes acordos em nossa última Assembléia e que devemos a todo custo continuar 
promovendo o papel das canais de televisão parlamentares como instrumento para a 
edificação de processos democráticos. É sempre necessário implantar uma 
regulamentação pertinente que permita a utilização de canais de televisão parlamentares 
como meio de fortalecimento da democracia nas Américas. Eis aqui, então, o ponto de 
vista dos parlamentares das Américas, fundamentado na constatação de que a 
transparência e a prestação de contas no exercício do poder político assim como a 
comunicação pública são características fundamentais dos sistemas democráticos 
modernos. A televisão parlamentar não desempenha apenas um papel informativo, mas 
também educativo, cultural e cívico. Além do mais, a divulgação dos trabalhos das 
Assembléias exige que os funcionários públicos envolvam-se mais profundamente no 
exercício de suas funções. 
 
Diante desse contexto, nós, membros da Confederação Parlamentar das Américas, 
prometemos continuar a fortalecer a democracia e demonstrar transparência em todas as 
nossas funções, para manter vínculos de comunicação pública, para nos empenhar no 
que for preciso a fim de legislar e criar espaços de comunicação pública que coloquem os 
cidadãos em contato com nossos trabalhos práticos, favorecendo a vitalidade cultural e 
possibilitando a obtenção de informações para o desenvolvimento cívico, e para facilitar a 
divulgação de informações acessíveis ao público de todas as camadas da sociedade e de 
todas as faixas etárias. Na próxima reunião, devemos avaliar nosso progresso sobre a 
definição de uma política de comunicação que favoreça a expressão de opiniões e 
promova o diálogo e a aproximação entre parlamentares e eleitorado, e também nossas 
conquistas em termos de financiamento dos investimentos de infraestruturas que facilitem 
a transmissão dos canais e permitindo assim uma difusão de fácil acesso a todos. 
Devemos também continuar trabalhando para o intercâmbio permanente de experiências 
entre os canais parlamentares das Américas. 
 
É assim que vamos alcançar nosso objetivo de tornarmo-nos um fórum permanente que 
possibilita que temas importantes como esses sejam abordados continuamente. 
 
Portanto, nossas propostas para a próxima Assembléia Geral da Confederação 
Parlamentar das Américas, que será realizada na cidade de Québec, serão articuladas 
em torno de três grandes enunciados. A partir dessa tribuna, convidamos todos os países 
membros a se unirem para elaborar em conjunto mecanismos que favoreçam a tomada 
de consciência e o cuidado atribuído a esses temas prioritários, que são os seguintes: 
 

 O Estado como promotor de programas de reinserção pedagógica e de luta contra 
a evasão escolar. 

 A proteção dos recursos hídricos através da integração de programas de 
sensibilização nos programas pedagógicos básicos nos países das Américas. 

 Promoção, criação e desenvolvimento dos canais parlamentares – importantes 
ferramentas para a responsabilização dos parlamentares nos países das 
Américas. 

 


