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QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO PERÍODO ORDINÁRIO DE SESSÕES
DA ASSEMBLEIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO
DOS ESTADOS AMERICANOS

Antecedentes
1.
Este documento apresenta as resoluções relevantes para as atividades da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que foram aprovadas durante o
Quinquagésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da
Organização dos Estados Americanos (OEA), realizado em Washington, DC, de 10 a 12
de novembro de 2021, com a Guatemala atuando como anfitriã. 1
2.
Participaram da reunião ministros das Relações Exteriores dos Estados Membros
da OEA e outros delegados oficiais, representantes dos governos credenciados como
observadores permanentes, representantes de agências do sistema interamericano,
incluindo a OPAS, e entidades pertencentes ao Grupo de Trabalho Conjunto das Cúpulas.2
O (então) Ministro das Relações Exteriores da Guatemala, Pedro Brolo, foi eleito
presidente desse período ordinário de sessões da Assembleia Geral.
3.
O tema do Quinquagésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões foi “Renovação
nas Américas.” Foram abordadas questões importantes, como a pandemia de COVID-19 e
seu impacto no continente, resiliência a desastres, e desenvolvimento integral no continente
e segurança hemisférica. O Secretário-Geral da OEA, Luis Almagro Lemes, abriu a reunião.
4.
A Assembleia Geral aprovou 17 resoluções e três declarações. 3 Todas as resoluções
e declarações aprovadas pela Assembleia Geral receberam notas de rodapé de várias
delegações abordando questões relacionadas às credenciais da delegação da República
Bolivariana da Venezuela.
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A agenda e a lista de documentos estão disponíveis em :
https://www.oas.org/pt/council/AG/regular/51RGA/about.asp?q=&e=&evento=.
Mais informações sobre o Grupo de Trabalho Conjunto das Cúpulas estão disponíveis em espanhol em:
http://www.summit-americas.org/defaults.htm.
As atas, incluindo os textos antenticados das declarações e resoluções, estão disponíveis em :
https://www.oas.org/pt/council/AG/ResDec/.
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5.
Antes do início do Quinquagésimo Primeiro Período Ordinário de Sessões, foi
realizado um diálogo entre os chefes das delegações e representantes das organizações da
sociedade civil e outros atores sociais. O Secretário-Geral e o Secretário-Geral adjunto
participaram do diálogo. Os representantes da sociedade civil e coalizões de atores sociais,
bem como representantes dos jovens, trabalhadores e setor privado, explicaram o trabalho
que estavam fazendo em relação ao tema central da Assembleia Geral: renovação nas
Américas. Também apresentaram suas recomendações aos Estados Membros sobre o
mesmo tema, seguidas das intervenções dos Estados Membros. Os diversos grupos
presentes incluíram grupos pró-família e pró-vida, grupos LGBTI e grupos religiosos, bem
como representantes de povos indígenas e afrodescendentes.
6.
Os Estados Membros aprovaram uma resolução estabelecendo que o
Quinquagésimo Segundo Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral será realizado
em Lima, Peru, de 5 a 7 de outubro de 2022. O Quinquagésimo Primeiro Período Ordinário
de Sessões foi encerrado pelo Ministro das Relações Exteriores da Guatemala, que
agradeceu aos Estados Membros por seu apoio, e à Secretaria da OEA, por possibilitar essa
reunião. O Secretário-Geral da OEA reconheceu os esforços realizados e destacou a
importância do trabalho conjunto necessário para implementar todas as decisões adotadas.
7.
A tabela, incluída no anexo, apresenta uma lista das resoluções de interesse para os
órgãos diretores da Organização Pan-Americana da Saúde e relacionadas ao seu trabalho
como agência especializada em saúde do sistema interamericano.
Ação pela Conferência Sanitária Pan-Americana
8.
Solicita-se que a Conferência tome nota deste relatório e apresente os comentários
que considerar pertinentes.
Anexo

2

CSP30/INF/13(B) - ANEXO

Anexo
Tabela. Resoluções aprovadas pelo Quinquagésimo Primeiro Período Ordinário de
Sessões da Assembleia Geral da OEA em relação aos mandatos da OPAS
Resoluções da Assembleia
Geral da OEA
AG/RES. 2967 (LI-O/21)
Promovendo iniciativas
hemisféricas em matéria de
desenvolvimento integral:
promoção da resiliência

AG/RES. 2968 (LI-O/21)
Coordenação do voluntariado
no Hemisfério para a resposta
aos desastres e a luta contra a
fome e a pobreza
– Iniciativa Capacetes Brancos
AG/RES. 2969 (LI-O/21)
Carta Empresarial
Interamericana

AG/RES. 2970 (LI-O/21)
Promoção da segurança
hemisférica: um enfoque
multidimensional

AG/RES. 2971 (LI-O/21)
Orçamento-programa da
Organização para 2022

Vínculo com os mandatos da OPAS
Agenda de Saúde Sustentável para as Américas 2018-2030
Resolução CSP29.R2 (2017)
Documento CSP29/6, Rev. 3 (2017)
Saúde dos migrantes
Resolução CD55.R13 (2016)
Documento CD55/11, Rev.1 (2016)

Plano de ação para a redução do risco de desastres 2016-2021
Resolução CD55.R10 (2016)
Documento CD55/17, Rev. 1 (2016)

Quadro de colaboração com agentes não estatais
Resolução CD55.R3 (2016)
Documento CD55/8, Rev. 1 (2016)
Plano de ação para a saúde da mulher, da criança
e do adolescente 2018-2030
Resolução CD56.R8 (2018)
Documento CD56/8, Rev.1 (2018)
Saúde, segurança humana e bem-estar
Resolução CD50.R16 (2010)
Documento CD50/17 (2010)
Plano Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde
2020-2025
Resolução CD57.R2 (2019)
Documento Oficial OD359 (2019)
Orçamento por Programas da Organização Pan-Americana
da Saúde 2022-2023
Resolução CD59.R8 (2021)
Documento Oficial OD363 (2021)
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Resoluções da Assembleia
Geral da OEA
AG/RES. 2972 (LI-O/21)
Aumento e fortalecimento da
participação da sociedade civil
e dos atores sociais nas
atividades da Organização
dos Estados Americanos
e no processo de Cúpulas
das Américas

Vínculo com os mandatos da OPAS

Quadro de colaboração com agentes não estatais
Resolução CD55.R3 (2016)
Documento CD55/8, Rev. 1 (2016)

Relatório do Diretor sobre o combate contra as causas de
disparidades no acesso e utilização dos serviços de saúde pelas
pessoas lésbicas, gays, bissexuais e trans (LGBT)
Documento CD56/INF/11, Corr. (2018)
AG/RES. 2976 (LI-O/21)
Promoção e proteção dos
direitos humanos

Relatório da Comissão sobre Equidade e Desigualdades em
Saúde nas Américas
Documento CD56/INF/8 (2018)
Política sobre etnia e saúde
Resolução CSP29.R3 (2017)
Documento CSP29/7, Rev. 1 (2017)
Aumento da capacidade de produção de medicamentos
e tecnologias em saúde essenciais
Resolução CD59.R3 (2021)
Documento CD59/8 (2021)

AG/RES. 2977 (LI-O/21)
Evolução da pandemia de
COVID-19 e seu impacto
no Hemisfério

Estratégia para a construção de sistemas de saúde resilientes e
recuperação pós-pandemia de COVID-19 para manter e proteger
os ganhos em saúde pública
Resolução CD59.R12 (2021)
Documento CD59/11 (2021)
Revigoramento da imunização como um bem público
para a saúde universal
Resolução CD59.R13 (2021)
Documento CD59/10 (2021)
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Resoluções da Assembleia
Geral da OEA
AG/RES. 2979 (LI-O/21)
Fortalecimento do papel da
Organização dos Estados
Americanos no avanço
da resiliência a desastres
no Hemisfério
AG/DEC. 104 (LI-O/21)
Compromisso renovado com o
desenvolvimento sustentável
nas Américas pós-COVID-19

Vínculo com os mandatos da OPAS

Plano de ação para a redução do risco de desastres 2016-2021
Resolução CD55.R10 (2016)
Documento CD55/17, Rev. 1 (2016)

Saúde única: um enfoque integral para abordar as ameaças à
saúde na interface homem-animal-ambiente
Resolução CD59.R4 (2021)
Documento CD59/9 (2021)

- --
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