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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES  

NOVEMBRO 2010 – SETEMBRO 2011 

 
 
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Confederação Parlamentar 
das Amércias (COPA) tem se beneficiado, desde o início, do inestimável trabalho de 
numerosos legisladores que, através de propostas concretas, favorecem a análise e a 
implantação de leis que visam proteger o meio ambiente em todo o continente, sem, no 
entanto, negligenciar a promoção do desenvolvimento sustentável. 
 
Desse modo, o fato de liderarmos um grupo atuante constitui uma verdadeira honra para nós 
todos que apoiamos a proteção e a restauração ambiental, assumindo essa linha de ação 
como nosso principal lema distintivo. A título de Presidente dessa Comissão, compete a mim 
divulgar o primeiro relatório de atividades referente ao período de novembro 2010 a setembro 
de 2011.  
 
É importante destacar que, embora nosso objeto de estudo envolva todos os temas estreita 
ou parcamente relacionados ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável, o trabalho que 
realizamos no último ano enfoca principalmente os recursos hídricos com suas distintas 
variantes.  Os temas das reuniões realizadas retratam claramente o seguinte interesse em 
particular: “Legislar para uma América mais verde: produtividade e mudança climática”, 
“Para uma gestão integral da água” e “Proteção dos recursos hídricos”. 
 
Além do mais, na Terceira Sessão de Trabalho no marco do XI Assembléia Legislativa da 
COPA, realizada na cidade de Québec, ficou estabelecido que essa temática seria abordada 
com a seguinte perspectiva: “Água e mudança climática”.   
 
É incontestável que “proteção dos recursos hídricos envolve tanto uma dimensão ambiental 
como social”, conforme especificado no Plano de Ação do nosso Presidente, Deputado 
Jacques Chagnon. Desse modo, os integrantes da Commissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável consideraram que o tema prioritário do nosso programa de 
2011 deve ser a preservação e a utilização sustentável da água. 
 
Para tanto, reiteramos que avanços significativos nesse sentido só serão possíveis, se 
seguirmos atuando em colaboração com legisladores de todo do continente, mantendo 
sempre como foco a seguinte premissa fundamental: A vida torna-se impossível sem água, 
sendo, então, nosso dever promover as leis necessárias para perservá-la. Essas leis devem 
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também assegurar que esse precioso recurso hídrico torne-se acessível e em quantidade 
suficiente a todos. Isso explica a importância de conciliar nossa ação com o propósito de que 
as Américas se aliem para uma gestão integral da água. 
 
Devido à importância de organizar, durante nossas reuniões, encontros para divulgar nossas 
conquistas e elaborar novas propostas na área de legislação ambiental, levando sempre em 
consideração o desenvolvimento sustentável, os integrantes da nossa Comissão reuniram-se 
duas vezes em sessões de trabalho.  A Primeira Sessão foi em Mar del Plata, Argentina, e a 
segunda em Assunção, Paraguai.  Anexo um breve relatório de cada uma dessas sessões 
com fotografias e resoluções adotadas. 
 
Além do mais, no marco da XII Reunião do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar 
das Américas (COPA), realizada em março de 2011 em Toluca e Villa Victoria, no México, 
apresentamos o Plano de Trabalho da Comissão para 2011. Esse plano propõe 
principalmente a organização de uma Segunda Sessão de Trabalho em Assunção, Paraguai. 
 
Como um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio mais importante, que aliás está 
vinculado a todos os demais objetivos, visa exatamente a utilização racional e a gestão 
integral dos recursos hídricos, consideramos que a escolha desse tema como eixo de nosso 
trabalho para 2011 é uma boa opção. 
 
Para dar prosseguimento ao Plano de Trabalho, aprovado na XII Reunão do Comitê Executivo 
da COPA, realizamos essas duas reuniões cujas atividades constam no relatório anual. 
  
No entanto, é preciso lembrar que nosso trabalho não termina com esse relatório. Muito ao 
contrário, restam-nos esforços consideráveis a serem feitos. Para avançarmos com maior 
solidez nesse sentido, é preciso obter a colaboração de todos os legisladores interessados em 
participar dessa iniciativa, para que juntos possamos concretizar esse compromisso de 
facilitar a adoção de leis que favoreçam a utilização, a exploração e a proteção judiciosa dos 
recursos naturais. Esse compromisso vincula-nos não somente àqueles que representamos, 
mas também às futuras gerações. 
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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

MAR DEL PLATA, ARGENTINA, NOVEMBRO DE 2011 

 
 
A Primeira Sessão de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável foi realizada no marco da X Assembléia Geral da COPA em novembro de 2010 
em Mar Del Plata na Argentina. Os trabalhos dessa sessão abordaram o seguinte tema: 
“Legislar para uma América mais verde: produtividade e mudança climática”. 
 

 
 
Participaram dessa sessão de trabalho quarenta e dois (42) parlamentares provenientes de 
oito (8) países. Várias resoluções foram então adotadas e, em seguida, enviadas por vias 
diplomáticas aos organizadores da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática (COP-16) ocorrida em dezembro de 2010 em Cancun, México. 
 
As resoluções adotadas são as seguintes (somente em inglês): 
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PARLIAMENTARY CONFEDERATION OF THE AMERICAS (COPA) 

10th GENERAL ASSEMBLY, MAR DEL PLATA, ARGENTINA 

NOVEMBER 15–20, 2010 

Committee on the Environment and Sustainable Development  
 

Resolution 
 

Legislating for a greener America: productivity and climate change 
 

 
We, the parliamentarians of the Americas gathered in Mar del Plata, Argentina, for the 10th 
General Assembly of the Parliamentary Confederation of the Americas, 
 
Aware of the importance of preserving a green America that is able to maintain an 
environmental balance despite the world economic crisis; 
 
Acknowledging the global scale of climate change and the efforts made by international 
organizations and certain governments to encourage public policies aimed at sustainable 
development; 
 
Considering the climate-change-induced natural catastrophes and weather events that have 
occurred across the continent and the world, their effects on socio-economic development and 
human health, and the irreversible damage they have caused around the globe and especially 
in developing countries, less developed countries and small island states; 
 
Emphasizing the determination of COPA member parliaments to promote the development of 
appropriate legislation to solve the serious problems posed by climate change and 
environmental degradation; 
 
Convinced that climate change has a planet-wide, long-term impact that must be addressed 
with vision and leadership, two key qualities in sustainable development policy planning;  
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Looking ahead with keen interest to the proceedings of the COP 16 to be held in December 
of this year in Cancún and the agreements to come out of it; 
 
RESOLVE TO 
 
Reiterate our call to developed countries that they take the lead in reducing greenhouse gas 
(GHG) emissions by setting ambitious targets while implementing aid plans and granting 
sufficient financial and technical assistance to enable developing countries to adapt to climate 
change and to development, in keeping with the principles and provisions of the UNFCCC and 
the Kyoto Protocol; 
 
Exhort all governments to develop, under the UNFCCC and the Kyoto Protocol, an anti-
climate-change instrument that is exhaustive, fair and binding, includes all countries in a 
significant way and is based on the Copenhagen Accord and the Bali Road Map; 
 
Call on parliamentarians of the Americas to urge their governments to set ambitious and 
measurable GHG emission reduction targets and to implement national reduction measures 
that are adapted to the realities of their respective countries; 
 
Press governments to implement, in their respective countries, appropriate mitigation 
measures that can be submitted to international verification according to the guidelines 
approved by the Conference of the Parties; 
 
Exhort governments to work together to reinforce their capacity to adapt to climate change 
and to reduce the risk of disasters in developing countries, particularly in less developed 
countries and in the small island states that are more vulnerable to the adverse effects of 
climate change, for example by creating a climate change adaptation network for the 
Americas; 
 
Exhort COPA member legislators to acknowledge (1) the central role of technology in climate 
change response, (2) the need for technological advancement and for cooperation between 
the region’s countries in disseminating existing technologies, and (3) the development, 
deployment and transfer of innovative technologies; 
 
Underscore the importance of achieving equilibrium between climate change and economic 
and development models that are more environment-friendly and more conducive to 
maintaining a balance between humankind and the environment. 
 

(2010-11-18) 
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Nota : 
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável encaminham, 
de mútuo acordo, as resoluções aprovadas à Chancelaria do México e aos organizadores da 
Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-16) realizada em 
dezembro de 2010 em Cancun, México. Essa iniciativa visa informar os representantes dos 
governos e os participantes da COP-16 sobre os pontos de vista dos legisladores das 
Américas vinculados a esses assuntos de grande importância mundial. Além do mais, essa 
iniciativa visa fazer com que esses pareceres sejam considerados na elaboração de políticas 
públicas sustentáveis, que possibilitem definir políticas ambientais, auxiliando nossos países e 
governos a solucionar problemas decorrentes de mudanças climáticas. 
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APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE 2011 

ESTADO DO MÉXICO, MARÇO DE 2011 
 
 
No marco da XII Reunião do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das 
Américas (COPA), realizada em Toluca e Villa Victoria, Estado do México, de 7 a 11 de março 
de 2011, foi apresentado o Plano de Trabalho de 2011 da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, e também foi proposta a realização de uma Segunda Sessão 
de Trabalho da Comissão, tendo por tema: “Proteção dos Recursos Hídricos”, que aliáis foi 
apoiada pela Senadora Zulma R. Gómez, nossa anfitriã no Congresso Nacional do Paraguai. 
 
Uma vez apresentado, o Plano de Trabalho foi aprovado por unanimidade pelo presidente e 
pelos cerca de cinquenta (50) parlamentares provenientes de dezessete (17) países das 
Américas, além dos legisladores mexicanos presentes na reunião. Esse apoio possibilitou a 
realização de uma sessão de trabalho e a introdução de temáticas propostas pela Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no programa da próxima Assembléia Geral. 
 
Convém destacar que os legisladores das Américas participantes dessa sessão reiteraram 
seu comprometimento em relação ao nosso planeta. Nesse Plano de Trabalho constam 
detalhes desse compromisso assumido, além de temas fundamentais para a proteção 
ambiental e fomento do desenvolvimento sustentável em nosso continente. Esses temas são: 
mudança climática e aquecimento global e o impacto desses eventos na preservação da 
biodiversidade. Em 2011, no entanto, nossas ações serão mais concentradas na proteção dos 
recursos hídricos e na gestão integral da água. 
 
Como essas tarefas representam muito, os legisladores das Américas devem atuar de 
maneira conciliada, lembrando-se de que sem água não há vida e que é nossa obrigação 
promover as leis para preservá-la, além de garantir que a água chegue a todos com boa 
qualidade e na quantidade necessária. Daí a importância de concentrar nossas ações para 
caminharmos juntos rumo a uma América Unida para uma Gestão Integral da Água. 
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SECOND ORDINARY SESSION 

MAY 2011, ASUNCIÓN, PARAGUAY 
 
De acordo com os compromissos contidos na agenda de trabalho de 2011 da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aprovada no marco da XII Reunião do Comitê 
Executivo da COPA, realizada em março de 2011, a Segunda Sessão Ordinária de trabalho 
teve por tema: “Proteção dos recursos hídricos: problemáticas e possíveis soluções de 
abastecimento de água”. Essa sessão foi realizada nos recintos do Congresso Nacional do 
Paraguai. 

 
 

 
Esses trabalhos, ocorridos de 12 a 14 de maio, reuniram apenas os membros da Mesa 
Diretiva da Comissão liderada pela Senadora Zulma R. Gómez e pela autora da presente ata, 
ambas exercendo as respectivas funções de presidente e vice-presidente. Em 12 de maio, 
contamos com a participação especial do Presidente do Senado do Paraguai, Senador Oscar 
González Daher, e do Dr. Jaime Collado, palestrante do México. O dia 14 de maio foi 
dedicado à análise dos trabalhos feitos no dia anterior e à preparação do relatório enviado à 
Presidência da COPA com as resoluções aprovadas por unanimidade no decorrrer dessa 
Segunda Sessão Ordinária de Trabalho. 
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Na Sessão Plenária do dia 13 de maio participaram vinte e três (23) parlamentares 
provenientes de seis (6) países (Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai, Canadá e México), 
além de dois palestrantes de prestígio internacional: o Ministro Oscar Rivas, Secretário do 
Meio Ambiente do Paraguai, e o Dr. Jaime Collado, Vice-Presidente do Comitê Nacional do 
México para a Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem. Vários docentes e 
pesquisadores universitários paraguaios também participaram dessa sessão. 
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Na primeira parte da Sessão Plenária, o Presidente do Congresso Nacional do Paraguai, 
Senador Oscar González Daher, deu as boas-vindas aos participantes e desejou que os 
trabalhos dessa Segunda Sessão Ordinária fossem coroados de sucesso. 
 
 

                                                                          

 
Após essa alocução, nossa anfitriã, Senadora Zulma R. Gómez, Primeira Vice-Presidente da 
COPA e Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
assim como o Deputado André Drolet da Assembléia Nacional de Québec, a título de 
substituto do Presidente da COPA, Deputado Jacques Chagnon, tomaram sucessivamente a 
palavra. 
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A título de Presidente da Comissão, tive a honra de desejar as boas-vindas aos participantes 
dessa assembléia, a primeira a ser realizada fora do marco das nossas Assembléias Gerais. 
Uma vez verificado que havia quórum, declarei oficialmente aberta essa assembléia plenária. 
O Secretário da Comissão, Senador colombiano Milton A. Rodríguez Sarmiento, fez então a 
leitura da ordem do dia que foi adotada por unanimidade. 
 

        
 

O tema dessa Segunda Sessão Ordinária de Trabalho foi “Proteção dos recursos hídricos: 
problemáticas e eventuais alternativas para o abastecimento de água”. Tivemos, 
inicialmente, a oportunidade de assistir à palestra do Ministro Oscar Rivas intitulada 
“Fortalecimento das estruturas hídricas” e do Dr. Jaime Collado intitulada “Captação e 
reutilização da água: uma solução”.  No término de ambas as palestras, houve um período 
de debate do qual participaram legisladores e universitários presentes. 
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Dr. Jaime Collado 

Em seguida, assistimos às palestras de integrantes da Câmara do Senado do Paraguai, 
Senador L. Víctor Bernal Garay, Presidente da Comissão de Energia, Recursos Naturais, 
População, Meio Ambiente, Produção e Desenvolvimento Sustentável, e do Senador 
Fernando Silva Facetti, Presidente da Comissão Nacional de Defesa dos Recursos Naturais, 
que apresentaram seus pontos de vistas sobre a problemática da escassez da água e a 
importância de legislar sobre esse assunto, tanto para o aproveitamento apropriado desse 
recurso como para garantir que todos tenham acesso a esse recurso hídrico e em quantidade 
suficiente. No final dessas palestras houve um período de discussões. 
 

         

 
 

 
 
 
 
 
 



 Deputada Caritina Saénz Vargas,  
Presidente da Comissão sobre Meio Ambiente e  

Desenvolvimento Sustentável 
Confederação parlamentar das Américas (COPA) 

 
 

 
15 

No decorrer da segunda parte dessa Sessão Plenária, realizada na parte da tarde, vários 
legisladores presentes deram palestras. Para tanto, contamos com a participação do 
Deputado André Drolet (Québec), Senador Milton Rodríguez (Colômbia), Deputada Estela De 
Micheli (Argentina), Deputado Leandro Altolaguirre (Argentina), Deputado Paes Landim 
(Brasil), Senador Eduardo Nava Bolaños (México), Senadora Norma Esparza Herrera 
(México), Deputado Luis Mauri (Argentina), Senadora Zulma R. Gómez (Paraguai) e a autora 
da presente ata. 
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Uma vez terminadas as palestras, houve um período de debates. Em seguida, foi feita a 
redação das resoluções em que foram introduzidas as propostas apresentadas no decorrer do 
dia. Depois, essas resoluções foram submetidas à votação e adotadas por unanimidade, 
possibilitando assim que sejam apresentadas no marco da próxima Assembléia Geral da 
COPA que será em setembro 2011 na cidade de Québec, no Canadá.  Por fim, como todos os 
assuntos da ordem do dia haviam sido discutidos, declaramos encerrada a sessão, e 
mencionamos que os membros da Mesa Diretiva da Comissão estavam convidados para uma 
reunião no dia seguinte, 14 de maio, para preparar o referido relatório. 
 

 
 
No marco dos trabalhos dessa Segunda Sessão Ordinária da Comissão, o Presidente do 
Congresso Nacional do Paraguai, Senador Oscar González Daher, e a Senadora Zulma R. 
Gómez, Primeira Vice-Presidente da COPA, convidarm-nos para um jantar de boas-vindas, 
em 12 de maio, nos recintos do Congresso Nacional do Paraguai. 
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No encerramento da Assembléia Plenária, ocorrido 13 de maio, o Vice-Presidente da 
República do Paraguai, Dr. Federico Franco Gómez, e esposa, Deputada Emilia Alfaro de 
Franco e também Vice-Presidente da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas, deram 
também um jantar em homenagem aos parlamentares da COPA para comemorar o 
bicentenário do país anfitrião.  Essa atividade foi realizada no Salão da Vice-Presidência da 
República do Paraguai.   
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PARLIAMENTARY CONFEDERATION OF THE AMERICAS 
Committee on the Environment and Sustainable Development 

May 13th 2011 
 

Resolution: 
 
 
We, the parliamentarians of the Americas gathered on the occasion of the second ordinary meeting 
of the Committee on the Environment and Sustainable Development of the Parliamentary 
Confederation of the Americas (COPA) in Asunción, Paraguay, 
 
Aware of the importance of moving toward a more sustainable America in order to encourage greater 
environmental awareness and thus strengthen citizen involvement and commitment, and of the 
exigency of promoting responsible media coverage in light of the media’s considerable influence in 
modern society; 
  
Acknowledging that environmental education at an early age is essential to changing attitudes toward 
conservation and sustainable development, and that the dissemination of information is necessary in 
order to foster a sense of environmental responsibility throughout our continent; 
 
Aware that access to safe drinking water is one of the most serious problems facing humanity today 
and that water management must be regarded as essential to surmounting the challenges ahead; 
 
Reacting to the damaging effects of climate change observed around the globe, which threaten 
energy, transport, infrastructure and food security, by calling for the prevention of shortages of goods 
and services; 
 
Highlighting the importance of their legislative work and especially of the role they can play in guiding 
the development of an aid scheme based on broader interparliamentary collaboration in water 
management and more seamless environmental legislation; 
 
Convinced that climate change will have a long-term global impact and that it must be addressed in a 
responsible manner, and wishing to help shape legislation to support pro-sustainable development 
public policy; 
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The Committee on the Environment and Sustainable Development deemed 
it appropriate to adopt the following: 
 

RESOLUTIONS 

Propose dedicated legislation to support our governments in observing and implementing 
international agreements on lowering contaminant emissions that affect water quality in our 
regions; 
 
Review our climate change-related legislation and develop a prevention-focused regulatory 
framework in addition to encouraging more active participation in international events on 
climate change; 
 
Assess and raise awareness of the progress made in protecting the environment on the 
legislative front; 
 
Reaffirm our commitment, as legislators of the Americas, to heighten our collaboration and 
involvement in water resource conservation by promoting dedicated water legislation that will 
create appropriate mechanisms for regional bulk water supply, drainage and sewage treatment 
services, and ensure that the services delivered are high-quality, effective and guaranteed; 
 
Exhort the governments to work hand in hand with the legislative bodies to lay the groundwork 
for a comprehensive strategy that truly makes improving access to water a priority. In this 
respect, it is vital that the constitutions of the countries of the Americas be updated or 
overhauled to entrench the right to water and a healthy environment as an individual 
guarantee, in light of the right to water as recognized by the United Nation’s Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights; 
 
Call on the governments to encourage public and media participation in order to face the 
global water crisis together; 
 
Undertake to introduce specific initiatives to include environmental education in the school 
curricula in order to equip future generations with concrete tools that will help them understand 
what conservation and the wise use of natural resources mean, and act accordingly; 
 
Exhort COPA member legislators to recognize the importance of supporting political action 
aimed at improving services and water management so that constitutional reforms to recognize 
access to safe drinking water as a basic human right will translate into real change, and to 
define the penalties to be imposed on those who violate that right; 
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Reinforce existing normative frameworks for environmental certification in our countries to 
prevent businesses from evading their responsibilities as regards preserving the environment; 
 
Assume responsibility for legislating on natural resource conservation while remaining mindful 
of the fact that human health and development are just as important as the environment; 
 
Press the governments to put solutions in place to encourage water efficiency and promote 
water harvesting and recycling as positive steps in responding to the global water crisis. Such 
solutions should include wastewater management and disposal regulation to reduce the 
transfer of contaminants to rural areas, for the welfare of all of society; 
 
Promote regulatory frameworks aimed at protecting watershed quality and reversing 
watershed degradation due to human intervention; 
 
Encourage efforts to improve the quality, quantity and balanced availability of water supply 
services and foster greater commitment toward the preservation of this vital resource through 
concrete public policies; 
 
Promote public and private investment in research and development to spawn new 
technologies to reduce water consumption in farm, industrial and domestic systems and to 
collect accurate data on existing water resources. 
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Segunda sessão ordinária de trabalho 
Comissão sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

“PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS” 
 
 

P A R L A M E N T A R E S  P A R T I C I P A N T E S  
No. N O M E   P A I S   
1 Sen. Zulma Gómez Cáceres Paraguay 
2 Sen. Amancio López Paraguay 
3 Sen. Oscar González Daher Paraguay 

4 Sen. Luis Víctor Bernal Garay Paraguay 

5 Sen. Fernando Silva Facetti Paraguay 

6 Sen. Julio César Franco Paraguay 

7 Dip. Mercedes González Paraguay 
8 Dip. Blanca Duarte Frutos Paraguay 
9 Sen. Mario Cano Yegros Paraguay 
10 Sen. Clarissa Marín Paraguay 
11 Sen. Manuel Bóbeda Paraguay 
12 Sen. Orlando Fiorotto Paraguay 
13 Dip. Eduardo Vera Bejarano Paraguay 
14 Dip. Dionisio Ortega  Paraguay 
15 Dip. Luis Mauri Argentina 
16 Dip. Leandro Altolaguirre Argentina 
17 Dip. Estela Méndez de De Micheli Argentina 
18 Dip. Paes Landim  Brasil 
19 Dip. André Drolet Canadá 
20 Sen. Milton A. Rodríguez Sarmiento Colombia 
21 Sen. Eduardo Nava Bolaños México 
22 Sen. Norma Esparza Herrera México 
23 Dip. Caritina Saénz Vargas  México  

 
 

Asunción, Paraguai, maio de 2011 
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Deputada Caritina Saénz Vargas  
PRESIDENTE 
 

 
XIa Assembléia geral da  

Confederação parlamentar das Américas 
 

“Água e Mudanças Climáticas” 
 

Reunião de trabalho da Comissão sobre Meio Ambiente e   
Desenvolvimento Sustentável 

8 de setembro de 2011, 15 h às 18 h 
 

PAUTA PRELIMINAR 
 

 
1. Palavras de boas-vindas por parte da deputada Caritina Saénz Vargas, Presidente da 

Comissão sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável da COPA.  
 
2. Leitura e adoção da pauta.  
 
3. Conferência do Dr. Richard Turcotte, Chefe da Divisão de Hidrologia e Hidráulico do 

Ministério de Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Parques de Québec e 
coordenador do programa sobre “Recursos Hídricos” do Consortium Ouranos sobre o 
tema: “Água e Mudanças Climáticas”.  

 
4. Período de perguntas. 
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5. Conferencia do Dr. Victor Arroyo, Consultor Técnico-Chefe para o Programa de 
saneamento para América Latina, ONU-Habitat, sobre o tema: “Água e Mudanças 
Climáticas”.  

 
6. Período de perguntas. 

 
(Pausa) 

 
7. Apresentação por parte da MP Caritina Saénz Vargas do relatório 2010-2011 das 

atividades da Comissão sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável da COPA 
e do relatório da Segunda reunião ordinária de trabalho da Comissão, celebrada em 
Asunción, Paraguay, de 11 a 15 de maio de 2011.  

 
8. Intervenção dos legisladores participantes da Comissão.  

 
9. Discussão e aprovação das resoluções.  
 
10. Leitura das resoluções adotadas durante a segunda sessão de trabalho da Comissão 

em Paraguay y da terça reunião de trabalho em Québec, que serão apresentadas em 
sessão plenária.    

 
11. Assuntos diversos. 
 
12. Encerramento.  
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