
 

 
ENCERRAMENTO DA – Confederação Parlamentar das Américas 
 
 

PARLAMENTARES DAS AMÉRICAS COMPROMETEM-SE  
EM FAVOR DA CONSOLIDAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 
 
  

Québec, 9 de setembro de 2011 – A XI Assembléia Geral da Confederação 
Parlamentar das Américas (COPA) foi encerrada hoje na cidade de Québec.  No 
final desse encontro, a Declaração de Québec foi adotada por cerca de 220 
delegados provenientes de 36 parlamentos das Américas. 
 
Segundo essa Declaração, os membros da COPA comprometem-se 
principalmente em trabalhar em favor de um melhor funcionamento democrático 
dos parlamentos, promover a  igualdade de gêneros, consolidar o programa das 
missões de observação eleitoral da COPA, assegurar a integração do 
desenvolvimento sustentável na ação política e legislativa, e fazer com que os 
Objetivos Regionais de Desenvolvimento do Milênio sejam alcançados em 
breve. 
 
Os participantes reiteraram a importância de vincular os parlamentares de todas 
as assembléias legislativas dos Estados unitários, federais, federados e 
regionais às discussões e ao posicionamento que exercem impacto nas 
populações das Américas. 
 
“A riqueza e a intensidade das discussões e dos debates, assim como o teor da 
declaração final que, meus homólogos parlamentares e eu mesmo, acabamos 
de adotar demonstra o grande êxito dessa XI Assembléia Geral. Após 14 anos 
de existência, o caminho que a COPA assume é o da maturidade, do 
pragmatismo e do poder de influência. Graça à mobilização de nossos membros, 
nossa organização constitui um verdadeiro alicerce do desenvolvimento, do 
progresso e da prosperidade para todos os povos das Américas”, declarou 
Sr. Chagnon, presidente da Assembléia Nacional de Québec e presidente da 
COPA, após os trabalhos. 
 
A Declaração de Québec e as resoluções adotadas nessa Assembléia Geral 
serão submetidas aos Chefes de Estado no decorrer da VI Cúpula das 
Américas, na Colômbia, dias 14 e 15 de abril de 2012.  
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A XI Assembléia Geral, paralelamente à qual também foram realizadas as 
reuniões da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas e das seis 
comissões temáticas da COPA, foi organizada pela Assembléia Nacional de 
Québec. Para obter mais informações, visite o site da COPA 
(www.copa.qc.ca) ou da Assembléia Nacional (www.assnat.qc.ca), clicando 
em “International”. 
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