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Palavras do Presidente  
 

É com grande satisfação que apresento esse relatório das principais 
atividades realizadas pela COPA, durante meu mandato, iniciado a 
partir da X Assembléia Geral dessa organização em Mar del Plata, 
Argentina, em novembro de 2010. 
 
Esse 14o ano da Confederação Parlamentar das Américas foi para mim 
uma oportunidade de trabalhar para a consolidação institucional e para 
a promoção da nossa organização. Como a COPA é uma recente 
organização parlamentar, considero importante estabelecer objetivos 
claros, a fim de assegurar sua eficácia e perenidade, atribuindo-lhe 
assim um caráter mais sólido nas Américas. 
 
A título de presidente da COPA, uma das prioridades institucionais 

consiste, em primeiro lugar, em conceder às seis comissões de trabalho um papel de destaque 
no âmago da organização. Para tanto, incitei os presidentes dessas comissões a apropriarem-
se dos temas do Plano do Presidente 2010-2012 e reunirem paralelamente suas respectivas 
comissões às nossas assembléias gerais. Todos me responderam: “conte comigo!”. A partir de 
então, constataram-se os resultados de suas implicações. As comissões, alicerces da nossa 
organização interparlamentar, são os elementos propulsores para a conquista de nossos 
objetivos e o alcance de resultados concretos para nossas populações. 
 
Em seguida, com a perspectiva de uma consolidação institucional necessária, é primordial 
fortalecer a coordenação e a colaboração entre as três secretarias da COPA. Desse modo, 
dediquei grandes esforços para consolidar a comunicação entre as três secretarias e reativar 
nossa terceira secretaria, a fim de oferecer aos membros da COPA todas as ferramentas de 
que precisam para participar de nossos trabalhos. 
 
Além do mais, considero essencial corroborar o papel de instância consultiva da nossa 
organização diante das assembléias parlamentares e dos poderes executivos do continente. 
A partir do momento em que nos dotamos de estruturas e de estatuto, que nos permitem 
fundamentar nossos trabalhos em bases mais sólidas, devemos saber tirar proveito dessa 
oportunidade para interpelar os parlamentos regionais, as assembleias parlamentares, os 
congressos, as organizações interparlamentares das Américas, e também suas instâncias 
executivas, para promover nossas atividades e divulgar os resultados das nossas reflexões. 
 
Por fim, pretendo continuar conquistando esses objetivos durante o próximo ano de minha 
presidência. Desejo fazer com que a COPA torne-se um fórum imprescindível às grandes 
problemáticas das Américas. Agradeço sinceramente a todos os membros da COPA que se 
implicam e trabalham para o desenvolvimento da nossa organização, já que nós, os 
parlamentares é que somos a COPA, cabendo então apenas a nós mesmos atribuir-lhe o lugar 
que merece no âmago desse grande continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Balanço das atividades da Confederação Parlamentar das Américas 
do ano 2010-2011 

 
  

 
X Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas 
Mar del Plata, Província de Buenos Aires, Argentina, de 15 a 19 de novembro de 2010 
 
Com a constante preocupação de contribuir de maneira ativa e responsável com setor da 
cooperação interamericana, a COPA reuniu-se para realizar sua X Assembléia Geral em Mar 
del Plata, Província de Buenos Aires, Argentina, de 15 a 19 de novembro de 2010. No decorrer 
das reuniões do Comitê Executivo e da Assembléia Geral, em que foram eleitos seus novos 
membros, tive a honra de assumir a presidência da COPA para um mandato de dois anos 
(2010-2012). Na ocasião, apresentei um plano temático, o Plano do Presidente, em que são 
propostas quatro problemáticas sociais fundamentais. Também convidei os parlamentares 
dessa organização para que se apropriassem desses temas, com o objetivo de orientar os 
trabalhos da COPA para o período 2010-2012. Os quatro temas desse plano são:  
 

• Combate à mortalidade infantil; 
• Aumento da taxa de escolarização de nível secundário (11 anos de estudo) de pessoas 

de 25 anos ou mais de idade; 
• Eliminação da disparidade salarial entre gêneros; 
• Proteção dos recursos hídricos. 

 
Dediquei o primeiro ano de meu mandato à promoção desse Plano do Presidente. Espero que 
a projeção desse documento possa facilitar a emergência de parcerias para a COPA e 
despertar o interesse de novos participantes em nossas atividades. 
 
 
Divulgação de um comunicado de imprensa 
1o de dezembro de 2010 
 
Destaco a divulgação de um comunicado de imprensa da presidência em que exponho minhas 
preocupações em relação aos procedimentos do primeiro turno das eleições presidenciais e 
legislativas no Haiti, ocorrido em 28 de novembro de 2010. Diante dos incidentes relatados pela 
mídia e pelos observadores nacionais e internacionais, esse comunicado de imprensa tem por 
objetivo suscitar o diálogo e a continuação do comprometimento haitiano para a consolidação 
da vida democrática no Haiti. 
 
 
Visita Assembléia Nacional Cubana  
La Havana, Cuba, janeiro de 2011 
 
Durante uma viagem a Cuba, visitei nossos colegas da Assembléia Nacional cubana para lhes 
apresentar o Plano do Presidente 2010-2012. Aproveitei o ensejo e convidei a presidente da 
Comissão de Saúde e Previdência Social, deputada Elsa Rojas Hernández, para presidir uma 
reunião dessa comissão em território cubano. Tive também a oportunidade de conversar com o 
presidente da Assembléia Nacional do Poder Popular da República de Cuba, Sr. Ricardo 



Alarcón, com o presidente da Comissão de Relações Internacionais da Assembléia Nacional do 
Poder Popular da República de Cuba, deputado Ramón Pez Ferro e com o deputado Tubal 
Páez Hernández, membro do Comitê Executivo da COPA, a fim de reafirmar a importância que 
atribuo à participação dos parlamentares cubanos nos trabalhos da COPA. 
 
Desse modo, graça aos esforços conciliados e voltados para uma maior agilização das 
comissões de trabalho, e graça à colaboração dos parlamentares cubanos, preparamos a 
primeira reunião da Comissão de Saúde e Previdência Social externa às Assembléias Gerais 
da COPA, que será em La Havana, Cuba, dias 27 e 28 de outubro de 2011. 
 
 
Recebimento de uma delegação da COPA no marco da Conferência Interparlamentar 
sobre a Diversidade das Expressões Culturais (CIDEC) 
Cidade de Québec, Canadá, 2 e 3 de fevereiro de 2011. 
 
Tive a honra de receber na cidade de Québec, dias 2 e 3 de fevereiro de 2011, uma delegação 
de parlamentares da COPA que representou nossa entidade a título de observadora, durante a 
Conferência Interparlamentar sobre a Diversidade das Expressões Culturais. Esse importante 
encontro foi organizado pela Assembléia Nacional de Québec e pela Assembléia Parlamentar 
da Francofonia com a colaboração da UNESCO. Nossa primeira vice-presidente, senadora 
Zulma Gomez, e nossa secretária executiva, deputada Cristina Ruíz Sandoval, assistiram 
comigo aos importantes trabalhos nesse 5o ano de adoção pela UNESCO da Convenção sobre 
a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Uma delegação de deputados 
do Estado do México, composta pelos deputados Alejandra Gurza, Gabriela Gamboa e Enrique 
Jacob Rocha, agregou-se a elas. 
 
Esse encontro foi uma oportunidade para efetuar um balanço da implantação da Convenção e 
sensibilizar os participantes em relação à importância de proteger e promover os setores 
culturais de seus respectivos Estados. Decorrente dessa conferência, foi elaborada a 
“Declaração de Québec sobre o comprometimento dos parlamentares da Francofonia em 
relação à implantação da Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das 
expressões culturais”, em que é reiterada a importância para os Estados de, não somente 
ratificar essa Convenção, mas inclusive adotar textos legislativos, promovendo a diversidade 
das expressões culturais, e favorecer-lhes a aplicação e acompanhar as negociações 
comerciais que envolvam a cultura. Como esse é um assunto de bastante interesse para uma 
organização como a COPA, espero que tenhamos a oportunidade de acompanhá-lo no 
decorrer do próximo ano. 
 
Paralelamente aos trabalhos da CIDEC, tive a oportunidade de intercambiar com 
parlamentares da Francofonia e fazer a promoção da COPA. Esses vários intercâmbios 
possibilitaram consolidar a liderança e o posicionamento estratégico da COPA nessa 
organização internacional, além de favorecer o diálogo interparlamentar internacional 
 
 
XXII Reunião do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das Américas 
Toluca de Lerdo, México, de 8 a 11 de março de 2011 
 
A XXII Reunião do Comitê Executivo da COPA foi realizada, de 8 a 11 de março de 2011, na 
cidade de Toluca de Lerdo, no México. Essa reunião, que aliás tive o prazer de presidi-la, foi a 
ocasião de fazer um balanço das atividades da COPA e preparar as próximas atividades, como 
a XI Assembléia Geral e a X Reunião Anual da Rede de Mulheres Parlamentares. Participaram 



dessa XXII Reunião do Comitê Executivo da COPA mais de 30 parlamentares provenientes de 
19 Estados das Américas. Essa reunião permitiu a tomar decisões chaves para a consolidação 
da organização, como a reativação da Secretaria do Brasil, o planejamento orçamentário e a 
adoção do calendário dos trabalhos da COPA para 2011. 
 
Durante essa mesma missão e sempre com a perspectiva de dar prosseguimento ao objetivo 
de aprimorar a comunicação entre as secretarias, visitei a Secretaria do México da COPA e tive 
a oportunidade de discutir com o presidente do Senado da República do México, Sr. Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, com o presidente do Comitê Diretor da Câmara dos Deputados do 
Congresso da União, Sr. Jorge Carlos Ramírez Marín, e com o presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado do México, Sr. Ernesto Javier Nemer Álvarez. Salientei-lhes a 
importância que atribuo ao pleno funcionamento da Secretaria do México e convidei-os para 
que trabalhem em conjunto para uma boa coordenação do trabalho da secretaria. Tive também 
a honra de encontrar com a presidente da Assembléia Legislativa do Distrito Federal, 
Sra. María Alejandra Barrales Magdaleno, para promover a COPA e a Rede de Mulheres 
Parlamentares das Américas. 
 
 
124a Assembléia da União Interparlamentar (UIP) 
Panamá, Panamá, de 14 a 20 de abril de 2011 
 
Na ocasião da 124a Assembléia da União Interparlamentar, realizada no Panamá de 14 a 20 de 
abril de 2011, convidei a título de presidente da COPA alguns parlamentares para compor uma 
delegação de observadores. Participaram dessa missão os senadores Jiménez Macías e 
Eduardo Nava Bolaños, membros do Senado da República do México. O objetivo dessa missão 
de representação foi fazer a promoção da COPA diante dos parlamentares presentes nesse 
importante encontro de parlamentares do mundo todo. 
 
Encontrando-me na impossibilidade de participar dessa delegação, o senador Nava teve a 
amabilidade de ler, em meu nome, uma mensagem dirigida aos parlamentares presentes 
durante a reunião do Grupo da América Latina e do Caribe (GRULAC) para a UIP. Nessa 
mesma oportunidade, o senador Jiménez pronunciou uma alocução apresentando a COPA, 
seus objetivos  e os grandes trabalhos realizados até então pela organização. A delegação 
aproveitou dessa oportunidade privilegiada para convidar os parlamentares presentes para 
participarem da XI Assembléia Geral da COPA em Québec. 
 
 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Assunção, Paraguai, de 12 a 14 de maio de 2011 
 
Sinto-me honrado em divulgar que, pela primeira vez, uma comissão de trabalho da COPA foi 
realizada paralelamente à Assembléia Geral para discutir de um tema primordial nas Américas: 
“Proteção dos recursos hídricos”. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável reuniu-se em Assunção, Paraguai, de 12 a 14 de maio de 2011, a convite da 
Sra. Zulma Gómez, primeira vice-presidente da COPA, e da deputada Caritina Saénz Vargas, 
presidente interina da comissão. Devido à minha eleição para presidente da Assembléia 
Nacional de Québec (ANQ) às vésperas dessa importante reunião, que corresponde 
claramente ao meu objetivo de promover e incentivar um maior dinamismo dos trabalhos das 
comissões da COPA, designei um parlamentar da ANQ para representar-me. 
 
 



 
 
Telefonemas ao presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE)  
Dezembro de 2010 e fevereiro de 2011 
XV Conferência Anual da UNALE 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil, 18 e 19 de maio de 2011  
 
Para contar o mais rápido possível com as três secretarias operacionais, dinâmicas e atuando 
com coesão entre si, estabeleci contato com o presidente da UNALE, Sr. Alencar da Silveira 
Junior. Durante os dois telefonemas oficiais dados, procurei saber se a UNALE tinha a intenção 
de retomar as atividades da Secretaria do Brasil. O relançamento da Secretaria do Brasil 
insere-se em uma estratégia de ação, que visa destacar a importância das tarefas realizadas 
pelas secretarias da organização e a necessidade de poder contar com essa parceria essencial 
à COPA para assegurar as comunicações com nossos colegas de língua portuguesa. 
 
Com o decurso desses telefonemas, o Sr. Silveira demonstrou-se muito interessado na 
retomada da parceria da UNALE com a COPA e manifestou sua vontade de nos receber na 
XV Conferência Anual da UNALE, que realizou-se finalmente em Florianópolis, Brasil, dias 18 e 
19 de maio de 2011. Essa foi, aliás, uma oportunidade de dar prosseguimento às negociações 
sobre a retomada das atividades da Secretaria do Brasil com os principais líderes da UNALE, 
principalmente com o novo presidente, Sr. José Luis Schafer.  
 
 
Missão de Observação Eleitoral da COPA 
Estado do México, México, de 29 de junho a 4 de julho de 2011 
 
Uma delegação de parlamentares da COPA, a convite do Instituto Eleitoral do Estado do 
México, assistiu à eleição para governador do Estado do México. Essa foi a 12a missão de 
observação eleitoral organizada pela COPA, desde a adoção do Regulamento das Missões de 
Observação Eleitoral da COPA em maio de 2005, e a 1a missão a um Estado federado, 
demonstrando assim a importância que a COPA atribui aos seus membros.  
 
Logo ao chegar, a delegação da COPA reuniu-se com importantes e diversas lideranças. Para 
adquirir informações sobre o processo eleitoral e a situação predominante no Estado e no país 
na véspera do escrutínio, os parlamentares reuniram-se com dois candidatos dos partidos 
políticos, com autoridades eleitorais do Estado e com representantes de organizações da 
sociedade civil. 
 
Os membros da delegação ficaram impressionados pelo espírito cívico e pela seriedade dos 
cidadãos e também pelo trabalho da equipe eleitoral no marco dessa eleição. Além do mais, a 
delegação destacou enfaticamente o respeito demonstrado pela população do Estado do 
México nesse dia de eleição em relação às suas instituições e o fato desse processo eleitoral 
ter ocorrido de maneira pacífica. 
 
 
XI Assembléia Geral da COPA e X Reunião Anual da Rede de Mulheres Parlamentares 
das Américas  
Québec, Canadá, 6 a 9 de setembro de 2011 
  
Assim que cheguei de Mar del Plata, comecei a trabalhar na preparação da XI Assembléia 
Geral da COPA. Mantendo sempre minha atenção e interesse voltados às demais atividades 



da COPA, no último mês dediquei aos preparativos desse grande projeto de assembléia geral 
da qual a Assembléia Nacional de Québec é a anfitriã, 14 anos após ter recebido a 1a reunião 
da COPA em setembro de 1997. 
 
Sinto-me muito honrado e orgulhoso de presidir esse importante encontro dos parlamentares 
das Américas. Com o tema “A América parlamentar atuante!”, essa XI Assembleia Geral é a 
oportunidade de aprofundar e consolidar a diplomacia parlamentar das Américas e, 
concomitantemente, analisar as quatro problemáticas fundamentais retratadas no Plano do 
Presidente 2010-2012. O programa da Assembléia Geral possibilitará acompanhar os trabalhos 
já iniciados pelas seis comissões permanentes e também realizar a X Reunião Anual da Rede 
de Mulheres Parlamentares das Américas. Através de conferências, debates e discussões 
sobre nossas experiências legislativas e sobre a elaboração de políticas públicas, discutiremos 
de temas importantes, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos homens e 
das mulheres de nosso continente. Além do mais, esse grande encontro da cidade de Québec 
será uma oportunidade para reunir os comitês executivos da COPA e da Rede de Mulheres 
Parlamentares das Américas. 
 
 
Reestruturação do site da COPA 
 
Ao concluir, gostaria de mencionar que trabalhei em estreita colaboração com a Secretaria de 
Québec para reestruturar o site da COPA e da Rede de Mulheres a fim de torná-lo mais 
interativo e de fácil utilização. Considerem-se convidados a visitar esse site, onde estão todas 
as informações sobre nossas reuniões e atividades. 
 
Nessa era das tecnologias da informação, é importantíssimo que nossa organização marque 
presença e divulgue informações na WEB. Além de ser um excelente meio de promoção para a 
COPA e suas atividades, nesse site estão todas as informações necessárias aos membros da 
COPA para que participem plenamente das reuniões. 
 
 
www.copa.qc.ca 
www.feminamericas.org 
 


