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CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 

XI ASAMBLEIA GERAL 
Quebec, Quebec, Canadá 
6 a 9 de setembro de 2011 

 
Comissão de Saúde e Proteção Social 
8 de setembro de 2011, das 15:00 as 18:00 

 
RELATÓRIO 

 

 
1. Palavras de Boas-vindas 
 Deputada Arelys Santana Bello, Presidenta interina da Comissão 
 
A Sra. Arelys Santana Bello, Presidenta interina da Comissão deu as boas-vindas aos 
participantes da reunião e agradeceu a todos pela presença. 
 
Nesse momento a presidenta anunciou aos participantes que circularia uma lista entre os 
presentes, a fim de que indiquem sua procedência e seu interesse em se converter em um 
membro permanente da Comissão. Entre todos os participantes 19 parlamentares indicaram 
que desejavam ser membros permanentes da Comissão de Saúde e Proteção Social. (Ver 
anexo) 
  
2. Aprovação da ordem do dia 
 
A ordem do dia foi apresentada e aprovada sem modificações.  
 
 
3.       Apresentação sobre o Fundo mundial de luta contra a SIDA, tuberculose e malária, 
Svend Robinson, Representante do Fundo 
 
O Sr. Svend Robinson, conselheiro principal para as relações com os parlamentares no Fundo 
mundial de luta contra a SIDA, tuberculose e malária, apresentou a organização para todos. 
Explicou as principias atividades e projetos do Fundo nos diferentes países das Américas, e 
convidou os parlamentares a apresentarem solicitações para obter financiamento do Fundo.  
 
4. Conferência e discussão sobre o tema principal: Água, saúde e pobreza 

 
• Apresentação do tema e objetivos 
• Apresentação dos especialistas   
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- Eng. Paulo F. Teixeira Piza, conselheiro regional em saúde 
urbana da Organização Panamericana de Saúde. Tema: Água 
para todos: Direitos e oportunidades. 

- Dr. Eduardo Planos, Instituto de meteorología de Cuba do 
Ministerio de ciências, tecnología e meioambiente de Cuba. 
Tema: Situação e perspectivas da região do Caribe. 

 

O Sr. Paulo F. Teixeira Piza, realizou uma apresentação chamada: Água para todos: 
Direitos e oportunidades. Abordou a importância do acesso a água potável para a 
saúde e o reconhecimento do direito a água. Posteriormente, o Sr. Eduardo realizou 
uma apresentação sobre a situação dos recursos hídricos no Caribe e apresentou as 
consequências das mudanzas climáticas.     

 
• Período de preguntas e discussão  

 
Na ocasião, os parlamentares realizaram perguntas aos especialistas, comentaram sobre a 
situação em seus respectivos Estados e apresentaram iniciativas legislativas, implementadas 
em seus parlamentos.  
 

• Nomeação de um relator sobre o tema 
 

A presidenta da Comissão preguntou aos participantes dos trabalhos da Comissão se algum se 
oferecia como voluntário para ser porta-voz do tema: Água, saúde e pobreza. A Sra. Alicia 
Gutiérrez, membro da Câmara dos Deputados da Província de Santa Fé, Argentina, se 
ofereceu como porta-voz deste tema. Como relatora, a Sra. Gutierrez agora integra a mesa 
diretora da Comissão de Saúde e Proteção Social.  
 
 
5. Apresentação do Plano de Trabalho 2011-2012 
 
A presidenta apresentou os principias pontos do Plano de trabalho 2011-2012 da Comissão. 
Este plano foi aceito sem modificações.  
 
 
6. Apresentação e aprovação do Projeto de Resolução  
 
A presidenta apresentou o prometo de resolução sobre a garantia do acesso universal a água 
potable. O texto foi modificado, por consenso dos participantes. O objetivo era comprometer-se 
em respaldar a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de jullho de 2010, que 
fazia do direito a água um direito humano e por outro lado, encorajar os governos a melhorar a 
qualidade dos serviços de abastecimento de água e preservar este recurso vital.  
 
 
7. Preparação da próxima Reunão de trabalho da Comissão em Cuba  

• Apresentação da ordem do dia e tema   
A presidenta convidou os parlamentares a comparecer a reunido da Comissão que será em 
Cuba, de 27 a 28 de outubro, cujo tema principal será a mortalidade infantil. Da mesma forma 
apresentou o programa preliminar aos participantes.   
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8. Asuntos Diversos 
 

Os parlamentares não abordaram nenhum outro tema durante a reunião. 
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CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
XI ASSEMBLÉIA GERAL 

QUÉBEC, CANADÁ 
6 a 9 de setembro de 2011 

 
Comissão de saúde e previdência social 

 
PLANO DE TRABALHO DA COMISSÃO 2011-2012 

 
 
Atribuições da Comissão 
A Comissão de saúde e previdência social analisa as questões vinculadas à saúde, às medidas 
de previdência social e às políticas visando a erradicação da pobreza. 
 
 
Breve recapitulação histórica 

Ixtapan, novembro de 2002:  
• Primeira reunião da Comissão. 
• Apresentação de um texto de reflexão sobre os meios colocados à disposição dos 

parlamentares para aprimorar a acessibilidade aos serviços de saúde nas Américas.  
• Recomendação geral sobre saúde e desenvolvimento social. 

 
Caracas, novembro de 2003 :  

• Adoção de uma recomendação estruturada vinculada a três eixos principais: proteger a 
acessibilidade aos atendimentos de saúde e aos medicamentos; fazer o 
acompanhamento das negociações comerciais do ponto de vista da saúde; preservar a 
capacidade de legislar na área de saúde pública. 

 
Foz de Iguaçu, maio de 2005:  

• Discussões sobre os sistemas de saúde pública no contexto das negociações 
comerciais internacionais e adoção de uma resolução sobre o assunto. 

 
Quito, junho de 2006 :  

• Discussões sobre a saúde sexual e reprodutiva e adoção de uma resolução relativa a 
esse assunto.  

 
México e Toluca, setembro de 2008 :  

• Continuação do estudo sobre a saúde sexual e reprodutiva do ponto de vista do 
HIV/AIDS. 
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Salta, setembro de 2009 :  

• Adoção de uma resolução sobre a gripe A (H1N1). 
 

Mar del Plata, novembro de 2011 : 

• Início do estudo sobre a mortalidade infantil. 

• Adoção de uma resolução preliminar sobre a mortalidade infantil. 

 

Plano de Trabalho 

Considerando o conteúdo das últimas reuniões, as modificações introduzidas durante a 
IX Assembléia Geral da COPA no Regulamento das Comissões permanentes temáticas de 
trabalho, o Plano do Presidente da COPA 2010-2012 e o Plano de Trabalho 2010-2011, 
propõe-se a adoção de um plano de trabalho baseado em dois eixos principais: a dinamização 
da Comissão e o estudo de dois temas paralelos. 
 

1. Dinamização da Comissão 

Propõe-se a implantação das seguintes medidas com o objetivo de dinamizar os trabalhos da 
Comissão: 

• Adotar o presente Plano de Trabalho na próxima reunião da Comissão (cidade de 
Québec, Canadá, 8 de setembro de 2011); 

• Solicitar a participação e, em seguida, definir a lista dos membros permanentes da 
Comissão; 

• Nomear um relator para cada tema estudado; 
• Assegurar o acompanhamento das resoluções e um estudo a fundo e sequencial dos 

temas analisados; 
• Fazer uma reunião da Comissão no lapso de tempo entre as duas próximas 

Assembléias Gerais. A próxima reunião da Comissão será em Cuba, dias 27 e 28 de 
outubro de 2011, e terá por objetivo dar continuidade ao tema da mortalidade infantil. 

• Estabelecer parcerias com outros organismos regionais e internacionais que 
compartilham o estudo de temas semelhantes. 
 

 
2. Temas de estudo 

a) Continuação e posicionamento em relação à temática da mortalidade infantil. 

Será realizada uma reunião da Comissão em La Havana, Cuba, nos próximos dias 27 e 28 de 
outubro. O estudo do tema da mortalidade infantil será, então, concluído. 

b) Continuação do estudo do tema água, saúde e pobreza  

Tratando-se de uma problemática importantíssima e preocupante, esse tema requer uma 
análise detalhada e ampla considerada sob diferentes prismas pelos parlamentares. 
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A presidência propõe, então, que o estudo desse tema seja prosseguido no período 2011-2012. 
A Reunião da cidade de Québec possibilitará que os parlamentares se familiarizem com esse 
tema e iniciem as discussões. A nomeação de um relator possibilitará a realização de uma 
análise mais ampla e o estabelecimento de um maior foco às pistas de ação para a Comissão, 
que poderão ser discutidas em uma futura reunião de trabalho da Comissão. 

 

 

c) Doenças crônicas  

Atualmente, há um crescente número de pessoas que sofre e morre de doenças crônicas, 
como diabetes, vários tipos de câncer, artrite e doenças cardiovasculares e respiratórias 
crônicas. Em 2005, calcula-se que 35 milhões de pessoas morreram de doenças crônicas1, 
representando o dobro do número de mortes por doenças infecciosas (HIV, malária, 
tuberculose, etc.). O número de mortes causadas por doenças infecciosas e subnutrição  
diminuiu, ao passo que o número de mortes decorrentes de doenças crônicas deve sofrer de 
um aumento de 17% até 20152. Embora alguns fatores de risco, como idade, sexo e 
constituição genérica são imutáveis, os fatores vinculados ao comportamento podem ser 
mudados, como: tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo ou alimentação prejudicial à 
saúde. Por exemplo, no Canadá, de cada cinco canadenses pelo menos quatro convivem com 
no mínimo um fator de risco de doenças crônicas que pode ser mudado. As condições das 
atividades de impactos sociais, econômicos e físicos influenciam e orientam o comportamento 
e, além do mais, exercem um efeito indireto nos demais fatores biológicos3. O reconhecimento 
dessas condições e desses fatores de risco comuns são os alicerces conceituais de uma 
abordagem integrada das doenças crônicas. As doenças crônicas representam também um 
importante custo para a sociedade. O custo anual da diabetes está calculado em 65 bilhões de 
dólares americanos para a região da América Latina e Caribe em 2000, sendo que, desde 
então, esse custo tem constantemente aumentado4. Várias ações podem ser tomadas pelos 
Estados para prevenir essas doenças crônicas. Eis o motivo pelo qual a COPA poderia dedicar 
especial atenção a essa problemática que se tornou tão preocupante. 
 
3. Calendário 
A Secretaria da Comissão propõe calendário a seguir: 
 
a. XI Assembléia Geral 
Local : Cidade de Québec 
Data : 8 de setembro de 2011 
Conteúdo :  i) Adoção do Plano de Trabalho da Comissão 2011-2012 

                                                 
1 Pan American Health Organization, Regional Strategy and Plan of action on an Integrated Approach to the 

Prevention and Control of chronic Diseases, Washington, D.C., PAHO, 2007,p.3. 
2 Ibid., p.3.  
3Agence de la santé publique du Canada, http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/facteurs_risque-risk_factors-  fra.php, 
consulté le 7 juillet 2011.  
4 Pan American Health Organization, Op. cit., p.1.  
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 ii) Palestra sobre o tema água, saúde e pobreza  
 iii) Nomeação de um relator sobre a questão água, saúde e pobreza. 
 iv)  Definição da lista dos membros permanentes da Comissão. 
                       
 
b. Reunião da Comissão 
Local : Cuba 
Data : 27 e 28 de outubro de 2011 
Conteúdo :  i) Sessões, mesas redondas e debates sobre saúde materna e mortalidade 

infantil e tuberculose, e posicionamento em relação mortalidade infantil e 
saúde materna. 

 ii) Preparação da reunião da Comissão que será realizada no marco da 
XII Assembléia Geral da COPA. 

 
c. XII Assembléias Geral 
Local : A ser definido. 
Data : A ser definida. 
Conteudo :  i) Palestra sobre doenças crônicas. 
 ii) Nomeação de um relator para o tema "doenças crônicas". 
                      iii) Entrega do relatório sobre o tema "água, saúde e pobreza". 
 iv) Escolha do tema de trabalho da Comissão para a XIII Assembléia Geral da 

COPA. 
 
d. Reunião da Comissão 
Local : A ser definido. 
Data : A ser definida. 
Conteudo :   i) Sessões, mesas redondas e debates sobre doenças crônicas. 
                       



 8

 
 
 
 
 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
XI ASSEMBLÉIA GERAL 

QUÉBEC, CANADÁ 
 

Comissão de saúde e previdência social 
 

RESOLUÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL 
  

 
 
 
CONSIDERANDO os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela 
resolução 55/2 da Organização das Nações Unidas, que visa reduzir pela metade, de 1990 até 
2015, a porcentagem da população sem acesso à água potável e saneamento básico; 
 
CONSTATANDO os importantes progressos nessa área, realizados de 1990 a 2010, a 
porcentagem da população mundial com acesso a fontes adequadas de água potável 
passando de 71% para 86%, e tendo a grande satisfação de poder alcançar o objetivo 
estabelecido pela ONU; 

RECORDANDO a importância do acesso à água potável para a saúde e para a dignidade 
humana, o peso atribuído à falta de água, de meios de saneamento e de higiene, responsáveis 
pela morte 1,8 milhão de pessoas;  

RECORDANDO que para beber e satisfazer as necessidades de higiene, cada pessoa precisa 
diariamente de 20 a 50 litros de água sem produtos químicos nocivos nem contaminantes 
microbianos; 

CONSTATANDO que as pessoas mais pobres beneficiam-se pouco das melhorias na área de 
saneamento; 
 
DESTACANDO, consequentemente, a necessidade de identificar as causas econômicas 
subjacentes à falta de acesso à água potável e a necessidade de combater a pobreza para 
uma melhor gestão da água; 
 
CONSTATANDO, no entanto, a complexidade dessa problemática que sofre interferência dos 
fatores socioeconômicos, além de outros fatores ambientais determinantes como a utilização 
das terras, os desmatamentos, as mudanças climáticas e o crescimento populacional; 
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RECORDANDO a necessidade de avaliar o impacto das políticas implantadas para obtenção 
do acesso universal à água potável; 
 
 
NÓS, parlamentares das Américas, reunidos na cidade de Québec, Canadá, na ocasião 
da XI Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas: 
 
 
COMPROMETEMO-NOS em apoiar solidamente a resolução 64 / 292 da Assembléia Geral 
das Nações Unidas adotada em 28 de julho de 2010 que declara o direito à água e ao 
saneamento como um direito humano e os objetivos regionais estabelecidos em 2000 no marco 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 
 
MOBILIZAMO-NOS a fim de contribuir para a conquista do Objetivo Regional de 
Desenvolvimento do Milênio, relativo ao aumento para 93%, em 2015, da porcentagem da 
população com acesso a uma fonte de água adequada na América Latina e no Caribe, e para o 
alcance da universalização do acesso à água potável e aos serviços de saneamento; 
 
INCITAMOS nossos governos a aprimorar a qualidade dos serviços de abastecimento de água 
e preservar essa fonte vital; 
 
COMPROMETEMO-NOS em analisar e divulgar os progressos legislativos relacionados ao 
acesso à água potável e ao saneamento hídrico, e aprofundar o estudo sobre o acesso à água 
potável e ao saneamento hídrico no marco dos trabalhos da Comissão de saúde e previdência 
social. 
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PARTICIPANTS À LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE  

 
PARTICIPANTES A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 
PARTICIPANTS TO THE MEETING OF THE COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL PROTECTION 

 
PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA COMISSÃO SOBRE SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Langue Nom Parlement État Courrier électronique Téléphone 
Intérêt 

membre 
permanent 

F Guerda Bellevue Benjamin Chambre des députés Haïti guerdabenjaminalexandre@yahoo.fr; 50937080628 x 
F Marie Jossie Étienne Chambre des députés Haïti etiennemary@yahoo.fr;  x 
I Marinnus Bee Assemblée nationale Suriname boymawie@live.com; 00 5978847037 x 

I André Misiekaba Assemblée nationale Suriname 
misiekaba@dra.sr; 
persassami@hotmail.com; 00 597478519 x 

E Aida Robles   Paraguay aida.participacio9ciudadana@gmail.com; 0 985809554 x 

E Nora Liliana Orupeza Olguin 
Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo México lilaoropeza@hotmail.com; 7711956994 x 

E Emilse Miranda Munive 
Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo México emidistritox@hotmail.com; 7711276234 x 

E Elba Leticia Chapa 
Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo México elchg_7@hotmail.com; 77111391071 x 

E Laura Estrada Rodriguez 
Chambre des députés, congrès 
de l'Union du Mexique México 

lauraelena.estrada@diputadospan.org.mx; 
lauraelenae@hotmail.com; 5534552086 x 

E Alicia Gutierrez 
Chambre des députés de Santa 
Fe Argentina prensagutierrez@hotmail.com; 0341-155896126 x 

E Maria Higonet Sénat Argentina mahigonet@yahoo.com.ar; 011 9010-5697 x 
E Ada Rosa Iturrez Sénat Argentina iturrez@senado.gov.ar; 5438 5615 6770 35 x 

E Manuel Godoy 
Président de la Chambre des 
députés de Salta Argentina presidenciacamdipsalta@gmail.com;  x 

E Milton Rodriguez Sénat Colombia miltonrodriguezcolombia@hotmail.com;  x 

E Arelis Santana Bello 
Asamblea nacional del poder 
popular Cuba fmc@enet.cu;  x 

P Liza Prado Minas Gerais-UNALE Brasil lizaprado.imprensa@gmail.com; 3 198 111 389 x 
P Zila Breintenbach Rio Grande do Sul- UNALE Brasil zila.breitenbach@al.rs.gov.br; 555 199 970 945 x 
P Maria Helena Sartori Rio Grande do Sul- UNALE Brasil maria.sartori@al.rs.gov.br; 5 198 895 115 x 
P Silvana Maria Covatti Rio Grande do Sul- UNALE Brasil silvana.covatti@al.rs.gov.br; 5 199 193 774 x 

 


