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RELATÓRIO 
 

 
A 4a Assembléia Geral da COPA foi realizada em Ixtapan de la Sal, no Estado do 
México, nos Estados Unidos do México, de 24 a 27 de novembro de 2002.  Duzentos e 
setenta e oito parlamentares oriundos de 22 países e representando 68 assembléias 
parlamentares, parlamentos regionais e organizações interparlamentares do continente 
se reuniram, na ocasião, a fim de discutir sobre estratégias parlamentares para a 
promoção de um desenvolvimento eqüitativo nas Américas. 
 
A cerimônia de abertura da Assembléia Geral foi marcada pela presença de muitos 
dignitários, entre eles, o presidente do México, senhor Vicente Fox, a presidente da 
Câmara dos Deputados do México, senhora Beatriz Paredes Rangel, e o presidente da 
Comissão da Coordenação Política da Câmara dos Deputados do México, senhor Martí 
Batres Guadarrama. 
 
Além de assistir às conferências sobre a democracia proferida pelo senhor José 
Woldenberg, presidente do Instituto Federal Eleitoral – IFE – do México, e sobre a 
problemática da dependência às drogas dada pelo senhor Guido Belsasso, 
Comissinado Nacional, Conselho Nacional contra as adicões do sector de Saúde do 
México, e senhor Estuardo Mario Bermúdez Molina, Fiscal Especializado para a 
Atenção de Delitos contra a Saúde, os parlamentares presentes em Ixtapan de la Sal 
trabalharam nas seis comissões permanentes da COPA recentemente implantadas 
(saúde e desenvolvimento social; educação, cultura, ciência e tecnologia; meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável; democracia e direitos humanos; paz e 
segurança pública; Área de Livre Comércio das Américas – ALCA , economia, 
comércio, trabalho e migração). 
 
Para cada uma destas comissões foram preparados textos de reflexão com o propósito 
de traçar um quadro de cada uma das problemáticas no contexto das Américas e propor 
pistas de ação que podem ser adotadas pelos parlamentares. Os debates realizados 
nas comissões permitiram o estabelecimento de consensos claros sobre as 
recomendações então adotadas. 
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Na Declaração Parlamentar de Ixtapan de la Sal, que retoma as principais conclusões 
das comissões permanentes, os parlamentares reafirmaram sua vontade de que a 
integração continental seja eqüitativa e que não seja feita apenas com uma perspectiva 
econômica.  Os parlamentares afirmaram a necessidade de que os parlamentares 
sejam implicados no processo de negociação para suprir o déficit democrático, e 
solicitaram que as assembléias parlamentares das Américas participem mais 
ativamente do acompanhamento das decisões tomadas pelos Chefes de Estado e de 
Governo durante as Cúpulas das Américas.  Os parlamentares exortaram também os 
representantes dos poderes executivos a conceder verbas necessárias para o bom 
funcionamento dos sistemas de saúde nas Américas e solicitaram que pelo menos 6% 
do PIB de cada país do continente seja dedicado à área da educação. 
 
Durante a Assembléia Geral, foi formado um novo Comitê Executivo para o qual a 
senhora Jhannett Madriz Sotillo, presidente do Parlamento Andino (representante da 
Venezuela) foi eleita primeira vice-presidente da COPA.  Deste modo, sucederá à 
senhora Laura Pavón Jaramillo, deputada federal do México, na presidência da COPA 
em fevereiro de 2003.  A 5a Assembléia Geral da COPA será, então, realizada na 
Venezuela no terceiro trimestre de 2003.   
 
O Estatuto da organização também foi modificado no decorrer da 4a Assembléia Geral a 
fim principalmente de fortalecer os poderes do Comitê Executivo e criar um cargo de 
tesoureiro parlamentar. 
 
Além do mais, a 4a Assembléia Geral foi precedida, em 24 de novembro, da terceira 
Reunião Anual da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas.  Cerca de 50 
mulheres parlamentares provenientes de aproximadamente 20 países e representando 
40 assembléias parlamentares, parlamentos regionais e organizações 
interparlamentares participaram desta reunião presidida pela senhora Lyse Leduc, 
deputada da Assembléia Nacional de Quebec e presidente fundadora da Rede de 
Mulheres Parlamentares das Américas.   Durante esta reunião, cada representante do 
Comitê Executivo divulgou os progressos realizados em sua respectiva assembléia 
parlamentar ou organização interparlamentar em termos de legislações vinculada à 
mulher ou outra iniciativa de interesse da Rede.  A senhora Simel Esim, economista do 
International Center for Research on Women,  organização sem fins lucrativos com 
sede em Washington, deu também uma conferência sobre os orçamentos em função da 
abordagem diferenciada por gênero. Em seguida, as parlamentares adotaram uma 
recomendação sobre este mesmo assunto na qual sugeriram tomar as medidas 
necessárias para a implantação de programas, estratégias e iniciativas de orçamentos 
em função da abordagem diferenciada por gênero destinados a permitir que as 
mulheres e os homens tenham um acesso igual às oportunidades, aos bens, aos 
recursos e aos serviços. 
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