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PALAVRAS DO PRESIDENTE  

 
Meu mandato como Presidente da Confederação Parlamentar das Américas 
(COPA) termina no final da XII Assembléia geral da organização em Brasilía, 
Brasil. É diante desse contexto que tenho a satisfação de apresentar o presente 
relatório, contendo as principais atividades e ações da COPA realizadas durante 
meu mandato iniciado na XI Assembléia Geral, ocorrida em Mar del Plata, 
Argentina, em novembro de 2010 . 
 
Esses três anos à frente da COPA foram repletos de atividades e foram para mim 
a oportunidade de atuar para a consolidação institucional e promoção da entidade. 
Pareceu-me importante para a COPA, como jovem organização, ter objetivos 

claros, a fim de assegurar sua eficiência e perenidade, e atribuir-lhe maior expressão no âmago das Américas. 
Através dos esforços e engajamentos de vocês, integrantes da COPA, ao responderem "conte comigo!", 
começamos a observar resultados concretos, indicando um futuro promissor para nossa organização. 
 
No início de meu mandato, identifiquei quatro problemáticas para as quais gostaria que lhes fossem dedicadas 
especial atenção. Fiquei muito satisfeito ao constatar que os membros da COPA realmente estavam dispostos a 
enfrentar os desafios que lhes foram lançados. Os parlamentares trabalharam de maneira conciliada e inúmeras 
vezes retomaram-nos em diferentes ângulos nas diversas atividades da COPA. 
 
Além disso, uma das minhas prioridades, como presidente da COPA, foi atribuir às seis comissões de trabalho um 
papel de destaque dentro da organização. Os presidentes das comissões atenderam ao apelo e, então as 
comissões estão se tornando os pilares de nossa organização. Sempre com a perspectiva de estabelecer a 
necessária consolidação institucional, considerei primordial assegurar a boa coordenação e colaboração entre as 
três secretarias da COPA. Muitos esforços têm sido feitos para tanto e o resultado é convincente. Por fim, 
considerando ser essencial reforçar o papel de órgão consultivo da nossa organização junto às assembléias 
parlamentares, aos poderes executivos e a outras organizações, várias medidas foram tomadas no decorrer do 
meu mandato para aprimorar a divulgação das atividades e das posições tomadas pela COPA, e também para 
diversificar sua participação e estabelecer parcerias diversas. 
 
Comemoramos quinze anos de história da COPA, expressei a vontade de que possamos continuar trabalhando 
com esses objetivos fundamentais nos próximos anos, a fim de que COPA seja um fórum imprescindível para 
tratar das problemáticas fundamentais que envolvam as Américas. Quero agradecer sinceramente a todos os 
membros da COPA que se implicam no desenvolvimento da nossa organização. A COPA, somos nós, 
parlamentares, e cabe a nós dar-lhe o lugar que lhe cabe por mérito nesse vasto continente. 
 
 
 
 
 
 
 

JACQUES CHAGNON 
Presidente da Assembléia Nacional de Québec 
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Reunião da Comissão de Saúde e Previdência Social 
La Havana, Cuba, 27 e 28 de outubro de 2011 

1. ANÁLISE DOS QUATRO TEMAS PROPOSTOS NO PLANO DO 
PRESIDENTE 2010-2012  

Na X Assembléia Geral da COPA, realizada em Mar 
del Plata, Argentina, apresentei um plano intitulado 
América parlamentar atuante! Esse documento 
estabelece os principais eixos em torno dos quais 
gostaria que nós, parlamentares da COPA, 
trabalhássemos durante o meu mandato. Através 
desse plano, propus concentrarmos nossa atenção a 
quatro problemáticas fundamentais, que precisam de 
análise especial e que são um apelo à colaboração 
no âmbito das Américas. Esses quatro temas são os 
seguintes: 

- 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.  

Sugeri nesse plano que as comissões permanentes 
temáticas e a Rede de Mulheres Parlamentares 
analisassem os temas apresentados. Além disso, 
incentivei os parlamentares a efetuar estudo 
aprofundado nesses órgãos e propor aos seus 
colegas pistas de soluções que poderiam levar a 

compromissos formais da COPA, principalmente 
através da adoção de resoluções. Os presidentes das 
comissões e a presidente da Rede atenderam ao 
apelo feito através do Plano do Presidente, e graça a 
essa colaboração, os temas propostos foram 
estudados a partir de diferentes ângulos durante as 
reuniões das comissões temáticas e da Rede e 
resoluções vinculadas a esses temas foram então 
adotadas.  
 
1.1 Combate à mortalidade infantil 
 
A Comissão de Saúde e Previdência Social, 
designada para abordar a problemática do combate à 
mortalidade infantil, estudou detalhadamente esse 
tema durante este período. O trabalho da presidente 
dessa Comissão, deputada da Assembléia Nacional 
do Poder Popular da República de Cuba, Sra. Elsa 
Rojas, e seus colegas cubanos, possibilitou 
principalmente a realização da reunião dessa 
Comissão em Cuba em outubro de 2011. Nessa 
ocasião, os parlamentares puderam aprofundar o 
tema de estudo da saúde materna e mortalidade 
infantil, iniciado em 2010. Através das discussões, 
concluiu-se conjuntamente que o constante 
acompanhamento das gestantes e seu acesso à 
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água potável, à alimentação saudável e à educação 
básica são os principais elementos que garantem 
saúde às mães e aos filhos. Os deputados 
concluíram suas discussões examinando um projeto 
de resolução submetido à aprovação na 
XII Assembléia Geral. Além do mais, os 
parlamentares também acordaram efetuar 
acompanhamento desse tema até 2015, quando será 
então possível avaliar se o Objetivo de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) de reduzir em 2/3 
a mortalidade de infantil de crianças com menos de 
cinco anos de idade terá sido alcançado nas 
Américas. 
 
1.2 Aumento da taxa de escolarização de 
nível secundário (11 anos de estudo) de 
pessoas de 25 anos ou mais de idade 
 
Esse tema, importante problemática, não só para os 
jovens mas também para a economia, a cultura e o 
desenvolvimento das nossas sociedades, tem sido 
analisado de diferentes ângulos em três comissões 
temáticas da COPA. 
 
Em primeiro lugar, é com contentamento que 
constatei que a presidente Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, senadora mexicana 
Claudia S. Corichi García, considerou o Plano do 
Presidente para propor o plano 
de trabalho 2011-2012 para 
dar continuidade ao estudo já 
iniciado sobre evasão escolar. 
Nesse plano de trabalho, ficou 
estabelecido analisar um dos 
eixos de intervenção propostos 
no Plano do Presidente em 
que os parlamentares se 
assegurar que "… o Estado 
dispõe de um plano de 
combate à evasão escolar, 
programas de reinserção 
escolar e/ou um plano de ação 
que vise aumentar a taxa de 
frequentação".  
 

Com essa perspectiva, na reunião dessa Comissão 
na cidade de Québec em setembro de 2011, seis 
parlamentares participaram da mesa redonda sobre o 
fenômeno da evasão escolar nas Américas. Esses 
integrantes relataram várias iniciativas para combate 
à evasão escolar tomadas em seus respectivos 
países. O relator quebequense desse tema, 
entretanto, destacou em seu relatório várias 
iniciativas dos Estados das Américas para o combate 
à evasão escolar. Refletindo esse fenômeno 
complexo, as pistas de ação propostas pelos 
parlamentares envolvem o âmbito pessoal, familiar, 
escolar, social e econômico. Para dar 
prosseguimento a esse estudo, a presidente da 
Comissão, Sra. Corichi e a sucessora dela, 
Senhora María Guadalupe Mondragón González, 
decidiram incluir no plano de trabalho da Comissão o 
estudo sobre o abandono escolar e ensino supletivo. 
Desse modo, os parlamentares não só terão 
desenvolvido formas de prevenir a evasão escolar, 
mas também maneiras de remediá-la. 
 
Além do mais, no decorrer da reunião na cidade de 
Québec, a Comissão de Economia, Comércio, 
Trabalho, Competitividade e Blocos Comerciais e a 
Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e 
Segurança dos Cidadãos analisaram separadamente 
temas relacionados à educação. A Comissão de 
Economia, presidida pela deputada mexicana Ana 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Québec, Canadá, 7 de setembro de 2011 
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X Reunião anual da Rede 
Québec, Canadá, 6 de setembro de 2011 

 Elia Arciga Paredes, discutiu sobre "jovens que não 
estudam nem trabalham", ao passo que a Comissão 
de Direitos Humanos, presidida pelo deputado 
brasileiro José Luis Schafer, abordou o tema "Povos 
indígenas e o direito à educação." Em ambos casos, 
os deputados tiveram a oportunidade de assistir a 
conferências de especialistas sobre o assunto e, em 
seguida, puderam questioná-los e trocar idéias sobre 
essas problemáticas de suma importância. Por fim, 
essas discussões levaram os parlamentares a adotar 
resoluções através das quais comprometem-se 
principalmente em atuar de maneira coordenada e 
conciliada em todo o continente para a elaboração de 
leis que prestam apoio à profissionalização. 
Os parlamentares também reconheceram ser 
imperativo adaptar as instituições e os sistemas 
jurídicos nacionais aos usos e costumes dos 
indígenas, a fim de assegurar-lhes o respeito 
identitário e cultural. 
 
1.3 Eliminação da disparidade salarial 
entre gêneros  
 
Na Reunião Anual da Rede de Mulheres 
Parlamentares das Américas (a Rede), em Mar del 
Plata, Argentina, as parlamentares fizeram uma mesa 
redonda intitulada "Empoderamento político e 

econômico das mulheres", em que destacaram várias 
problemáticas vinculadas à discrepância salarial entre 
gêneros e à independência financeira das mulheres. 
 
Após essa mesa redonda, a Rede, presidida pela 
deputada mexicana Diva Hadamira Gastelum, 
assumiu o compromisso de efetuar análise detalhada 
sobre o tema "pobreza, equidade salarial e autonomia 
econômica das mulheres". Esse estudo representa a 
oportunidade de discutir com profundidade a questão 
da disparidade salarial entre gêneros. A diminuição 
das disparidades salariais é pré-requisito para a 
efetivação da independência financeira das mulheres 
necessária para romper o ciclo de dependência 
econômica e auxiliar no combate à pobreza, 
exploração ou violência.  Aliás, estou satisfeitíssimo 
de constatar o grande interesse que esse assunto de 
suma importância desperta, pois três deputadas 
propuseram-se para atuar como relatoras e 
apresentaram os seus relatórios finais durante a XI 
Reunião anual da Rede. 
 
1.4 Proteção dos recursos hídricos 
 
O tema da proteção dos recursos hídricos tem 
dimensões ambientais e sociais. A Comissão de 
Saúde e Previdência Social, a Rede de Mulheres e a  
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Reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Assunção, Paraguai, de 12 a 14 de maio de 2011 

 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável analisaram esse tema de distintos 
ângulos. 
A reunião da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, realizada em 
Assunção, Paraguai, em maio de 2011, a convite da 
senadora paraguaia Zulma Gomez, primeira vice-
presidente da COPA, e da deputada mexicana 
Caritina Saenz Vargas, presidente interina dessa 
Comissão, teve como tema “Proteção dos recursos 
hídricos”. Durante esses dois dias inteiramente 
dedicados ao estudo do tema, os parlamentares 
adquiriram conhecimentos detalhados sobre o 
assunto, através de palestras e apresentações feitas 
sobre a situação em seus respectivos países. Em 
seguida, no decorrer da reunião realizada no marco 
da Assembléia Geral de Québec, os integrantes da 
Comissão discutiram sobre o tema "água e mudanças 
climáticas". Em decorrência dessa reunião, os 
legisladores concordaram principalmente, através de 
resolução, elaborar repertório ou documento de apoio 

em que são relatados os 
desenvolvimentos legislativos 
em todos os países membros 
da COPA vinculados à 
preservação e gestão 
adequada dos recursos 
hídricos. Esse documento 
serviria, então, de guia para 
ampliar as medidas que visam 
assegurar o respeito do direito 
fundamental de acesso à água 

de qualidade em quantidade 
suficiente. 
 

A Comissão de Saúde e Previdência Social, por sua 
vez, estudou o tema "Água, saúde e pobreza" em sua 
reunião realizada durante a Assembléia de Geral de 
Québec. Na ocasião, a deputada da Câmara dos 
Deputados do Estado de Santa Fe, na Argentina, Sra. 
Alicia Gutierrez, ofereceu-se para ser relatora desse 
tema. 
 
Por fim, integrantes da Rede acordaram, por sua 
parte, em explorar o tema "Água, Meio Ambiente e 
Mulheres" em suas próximas reuniões. Estou 
satisfeitíssimo, pois é essencial que a perspectiva 
das mulheres seja retratada no debate sobre 
desenvolvimento sustentável, como relembrado pelas 
mulheres parlamentares na resolução adotada por 
elas na Reunião Anual da Rede na cidade de 
Québec. 

Reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Assunção, Paraguai, de 12 a 14 de maio de 2011 
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1.5 Rumo ao alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio  
 
No Plano do Presidente 2010-2012, para cada um 
dos quatro temas, foram formulados objetivos 
específicos para servirem de orientações aos nossos 
trabalhos. A maioria desses objetivos é inspirada dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio adotados 
na Cúpula do Milênio realizada na sede da ONU em 
Nova York em 2000. Para cada um desses oito 
objetivos a serem alcançados até 2015, foram 
identificados objetivos regionais. Durante a 
Assembléia Geral de Québec, já fiquei muito 
satisfeito ao constatar que esses objetivos consistiam 
o núcleo dos nossos trabalhos e que foram 
considerados em nossas resoluções.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Conforme afirmado pelo Ex-presidente da República 
Costa Rica e recipiendário do Nobel da Paz, 
Sr. Oscar Arias, na cerimônia de abertura da 
Assembléia Geral de Québec: "Em um mundo em 
que as distâncias foram abolidas e que está se 
tornando cada vez mais complexo e egoísta, a força 
política e a força moral dos parlamentos devem 
sempre estar a serviço das causas mais justas da 
humanidade." Espero realmente, então, que 
continuemos os trabalhos iniciados sobre esses 
quatro temas importantes, para que nós, 
parlamentares, possamos contribuir através de 
nossos esforços conjuntos para o alcance dos 
objetivos regionais das Américas. Na realidade, é 
essencial colocarmos os cidadãos como núcleo das 
nossas ações para que essas ações retratem nossa 
vontade genuína de melhorar as condições de vida 
de todas as populações das Américas que 
representamos. 
 
  

XI Assembléia Geral 
Québec, Canadá, de 6 a 9 de setembro de 2011 
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Reunião da Comissão de Democracia e Paz 
Santa Fe, Argentina, 12 e 13 de abril de 2012 

 

2. CONSOLIDAÇÃO INSTITUCIONAL DA COPA

A COPA é uma organização recente. Nesse sentido, 
é bastante importante trabalharmos juntos para a 
consolidação geral dessa organização, a fim de 
garantir sua perenidade e eficácia. Eis o motivo pelo 
qual, durante meu mandato, propus determinadas 
medidas que contribuem para consolidação 
institucional da COPA. A colaboração e os esforços 
constantes dos parlamentares que participam de 
nossas atividades possibilitaram bons avanços na 
dinamização dos trabalhos das comissões, 
fortalecimento da coordenação do trabalho das 
secretarias e consolidação financeira.  
 
2.1 Dinamização dos trabalhos das 
comissões 
 
 A título de presidente da COPA, uma das minhas 
prioridades institucionais consistia em atribuir às seis 
comissões permanentes temáticas maior destaque no 
âmago da organização. É com grande contentamento 
que constato que os presidentes das comissões 
atenderam, novamente, ao apelo. Na verdade, essa 
dinamização dos trabalhos das comissões parece ter 
tido um bom começo. Várias comissões nomearam 
vice-presidentes e relatores e fizeram relatórios a fim 
de efetuar análise detalhada 
dos temas analisados. Além 
disso, várias comissões 
acataram meu desejo, 
expresso logo no início de 
meu mandato, ou seja, que as 
comissões temáticas da COPA 
se reunissem entre o intervalo 
de tempo das assembléias 
gerais da COPA. 
 
Estou satisfeitíssimo, então, 
pois constato que no período 
2010-2013, quatro das seis 
comissões se reuniram entre 
as Assembléias Gerais.  
 

Além da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, reunida em Assunção, 
no Paraguai, em maio de 2011, e da Comissão de 
saúde e Previdência Social, reunida em Cuba em 
outubro de 2011, duas outras comissões também se 
reuniram fora do contexto de Assembléia Geral da 
COPA.  
 
Em abril de 2012, a convite da vice-presidente da 
Comissão de Democracia e Paz, deputada argentina, 
Sra. María Alejandra Vucasovich, os membros dessa 
Comissão reuniram-se, por sua vez, em Santa Fe, na 
Argentina. Essa reunião, presidida pelo deputado 
quebequense, Sr. Marjolain Dufour, foi a 
oportunidade de apresentar principalmente a 
ferramenta de autoavaliação para uso dos 
parlamentos das Américas com base em critérios da 
democracia adotados na XI Assembléia Geral da 
COPA, realizada na cidade de Québec, em setembro 
de 2011. Foi discutido, também, sobre o 
financiamento dos partidos políticos nas Américas e o 
balanço dos seis primeiros anos do programa de 
missões de observação eleitoral. 
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Finalmente, o presidente da União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE) do 
Brasil convidou duas comissões permanentes 
temáticas da COPA para realizarem reuniões de 
trabalho no decorrer da XVI Conferência Anual da 
UNALE em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, 
Brasil. Desse modo, aos 30 de maio de 2012, 
parlamentares da COPA participaram das reuniões 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e da Comissão de Direitos Humanos, 
Povos Indígenas e Segurança dos Cidadãos 
realizadas durante esse evento. O tema dessas 
reuniões foi energias renováveis e imigração e 
direitos humanos. 
 
2.2 Consolidação e desenvolvimento do 
programa das Missões de Observação 
Eleitoral e da Comissão de Democracia e 
Paz 
 
O programa de Missões de Observação Eleitoral 
(MOE), que já existe há oito anos, desempenha 
importante papel na conquista de um dos principais 
objetivos da COPA: o fortalecimento da democracia e 
a contribuição ativa dos eleitos das Américas no 
crescimento e na consolidação da democracia em 
nosso continente. Com essa perspectiva foram 
realizadas três MOE da COPA no período 2010-2013. 
 
A primeira ocorreu a convite do Instituto Eleitoral do 
México Estado, quando uma delegação composta de 
12 parlamentares da COPA observou a eleição para 

governador do Estado do México, realizada em 3 de 
julho de 2011. Essa foi a primeira Missão de 
Observação Eleitoral da COPA em um Estado 
federado. A segunda missão foi realizada no México, 
de 27 de junho a 2 de julho de 2012, quando os 
parlamentares observaram o desenvolvimento da 
eleição para presidente do México e parlamentares 
do Congresso da União. Finalmente, os 
parlamentares da COPA foram, de 17 até 22 de abril 
de 2013, em Assunção, Paraguay, para observar as 
eleições gerais de 21 de Abril.  
 
Além de organização dessas três MOE, a Comissão 
de Democracia e Paz elaborou relatório contendo 
balanço e análise prospectiva do programa de 
missões eleitorais da COPA. Devido à crescente 
popularidade desse programa, tornou-se necessário 
efetuar reflexão com o propósito de tanto assegurar a 
continuidade eficaz e sustentável do mesmo, como 
preservar e fortalecer a experiência e a credibilidade 
desenvolvidas pela COPA ao longo dos anos. É com 
essa perspectiva que foi apresentado balanço 
contendo doze recomendações. É com grande 
contentamento que constato que, baseado nessas 
sólidas recomendações, a Comissão de Democracia 
e Paz da COPA poderá continuar atuando no 
desenvolvimento de um sólido, credível, íntegro e 
eficaz programa de MOE. 
 
Finalmente, foram iniciadas discussões com a 
Organização dos Estados Americanos (OEA), para 
que seja estabelecido parceria com essa entidade na 
área de observação eleitoral. Essa colaboração  

Missão de Observação Eleitoral 
Cidade do México, México, de 27 de junho a 2 de julho de 2012 
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Reuniões da  Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Comissão de Direitos Humanos, Povos Indígenas e 
Segurança dos Cidadãos 

Natal, Brasil, 30 de maio a 1º de junho de 2012 

 

Presidente da COPA, Sr. Jacques Chagnon, e coordenador da 
Secretaria do Brasil, Sr. José Luis Schafer 

 

 

visaria, nomeadamente, favorecer a partilha mútua de 
informações, conhecimentos e saber-fazer, a fim de 
facilitar a realização das missões, em prol da COPA e 
da OEA, além de assegurar 
melhor acompanhamento das 
recomendações contidas nos 
relatórios de ambas 
organizações. 
 
2.3 Fortalecimento da 
coordenação do trabalho 
das secretarias  
 
O trabalho conciliado das três 
secretarias é essencial para a 
coordenação dos trabalhos da 
organização. Empenhei-me 

bastante, então, no 
fortalecimento da coordenação 
entre as secretarias e na reativação da nossa terceira 
secretaria, para poder oferecer aos nossos membros 
ferramentas de que necessitam para participar 
plenamente de nossos trabalhos. Em primeiro lugar, 
visitei as autoridades mexicanas responsáveis da 
Secretariada Executiva em março de 2011. Tive, 
então, a oportunidade de conversar 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 Honorável Congresso 
da União, Sr. Jorge Carlos Ramirez Marin, e com o 
presidente do Congresso do Estado do México, Sr. 
Ernesto Javier Nemer Álvarez. 

 

Em segundo lugar, com o propósito de contar, o mais 
rápido possível com as três secretarias funcionais e 
dinâmicas, foram tomadas medidas para garantir a 

retomada das atividades 
da Secretaria do Brasil. 
Nesse sentido, tive 
receptividade bastante 
favorável da parte dos 
nossos amigos 
brasileiros. Logo no  
 
início do meu mandato, 
entrei em contato com o 
presidente da União 
Nacional dos 
Legisladores e 
Legislativos Estaduais 
(UNALE), Sr. Alencar da 

Silveira Junior, que 
aliás convidou-me para 

participar da XV Conferência Anual de sua entidade, 
realizada em Florianópolis, Brasil, 18 e 19 de maio de 
2011. Em seguida, uma grande delegação da UNALE 
participou das atividades da XI Assembléia Geral da 
COPA, ocorrida na cidade de Québec. Ambos 
eventos foram oportunidades para darmos 
prosseguimento às discussões com os principais 
líderes da UNALE sobre a retomada das atividades 
da Secretaria do Brasil, especialmente com  Sr. José 
Luis Schafer, sucessor do Sr. Alencar da Silveira 
Junior. 
Em fevereiro de 2012, recebi correspondência formal 
do Sr. Schafer, confirmando a retomada das 
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atividades da Secretaria do Brasil sob 
responsabilidade da UNALE. Por fim, em agosto de 
2012, fui ao Brasil para reunir-me com as autoridades 
parlamentares responsáveis das atividades da 
Secretaria e para dar continuidade ao fortalecimento 
da coordenação do trabalho das três secretarias. 
 
Finalmente, gostaria de 
agradecer à secretária 
executiva da COPA, 
deputada mexicana Cristina 
Ruiz Sandoval, e ao 
deputado brasileiro José Luis 
Schafer pelo constante apoio 
ao longo do meu mandato. 
Esse contínuo apoio foi 
essencial para o bom 
andamento dos nossos 
trabalhos nos últimos três 
anos. 
 
Além do mais, estes 
parlamentares contribuíram 
para o dinamismo da nossa 
organização ao coordenar 
a organização das 
reuniões do Conselho 
Executivo realizadas em março de 2011 em Toluca 
de Lerdo (México), em dezembro de 2012 na cidade 
do México (DF), e também a XII Assembléia Geral 
realizada em Brasília (Brasil). 
 
2.4 Consolidação financeira da COPA 
 
Para assegurar a perenidade da nossa organização e 
o dinamismo de suas atividades, é essencial garantir 

a independência financeira da entidade. Para tanto, 
no período da 2010-2013, diversas ações foram 
concretizadas em estreita colaboração com o 
tesoureiro, deputado mexicano Miguel Angel 
Mendoza Terrón, e a sucessora dele, Sra Lucila 
Garfías Gutiérrez, para consolidação financeira da 
COPA. Essas ações tinham por objetivo, em primeiro 

lugar, dotar a COPA de fonte de 
financiamento recorrente e 
suficiente, e, em segundo lugar, 
prestar apoio financeiro para a 
organização de eventos. Em 
primeiro lugar, a estratégia 
desenvolvida recebeu apoio da 
tesouraria em relação à 
arrecadação das anuidades. O 
quadro de cálculo das 
contribuições estatutárias revisado 
será submetido a aprovação na XII 
Assembléia Geral da COPA que 
ocorrerá em  
Brasilía. Também foram 
implantadas medidas para 
assegurar arrecadação sistemática 

e regular das contribuições. 
Em segundo lugar, 
disposições foram 

introduzidas para garantir que seja proporcionado 
apoio financeiro aos parlamentos que queiram ser 
anfitriões de atividades estaturárias da COPA. Tal 
iniciativa possibilitará o aumento do número de 
atividades da COPA e a diversificação dos 
parlamentos anfitriões das assembléias gerais e 
reuniões de comissões. Aliás, algumas assembléias 
já se beneficiaram desse apoio financeiro. 

Presidente da COPA, Sr. Jacques Chagnon, e secretária 
executiva da COPA, Sra. Cristina Ruiz Sandoval 

 

XXII Reunião do Comitê Executivo 
Toluca de Lerdo, México, 8 a 11 de março de 2011 
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3.  PROMOÇÃO DA COPA

3.1 Melhoria da divulgação das 
actividades e dos posicionamentos da 
COPA 
 
 Para fortalecer o papel da COPA no continente, é 
fundamental divulgar as conclusões das reflexões 
dos parlamentares. Desse modo, a Declaração de 
Québec, aprovada na sessão plenária da XI 
Assembléia Geral realizada na cidade de Québec em 
setembro de 2011, foi enviada a todos os 
parlamentos das Américas. Esse documento reitera a 
importância do papel dos legisladores e das relações 
interparlamentares, e estabelece objetivos para com 
os quais os parlamentares da COPA gostariam de 
tomar posição e se comprometer. Essa Declaração 
também foi enviada ao secretário-geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), à 
secretária-geral da Cúpula das Américas e ao 
presidente do Grupo de Avaliação da Implementação 
das Iniciativas das Cúpulas das Américas para ser 
encaminhada aos chefes de Estado e de Governo 
das Américas.  

 
Além disso, como estamos na era das tecnologias da 
informação, é muito importante para nossa 
organização estar presente e divulgar informações na 
WEB. Essa é uma maneira excelente de promover a 
COPA e suas atividades, oferecendo aos nossos 
membros as documentações de que necessitam para 

participar plenamente das reuniões. Desse modo, em 
estreita colaboração com a Secretaria de Québec, 
realizei a reforma integral do site da COPA e da 
Rede. Esse novo site, mais interativo e de fácil 
operacionalidade, facilitou a navegação. Vocês todos 
estão convidados a visitar esse site Internet, que 
permitirá a todos mantermo-nos bem informados 
sobre nossa organização. 
 
3.2 O fortalecimeneto do papel da COPA 
nas assembléias parlamentares, bem 
como seu posicionamento no continente  
 
 No período 2010-2013, o número de delegados, 
parlamentos e Estados participantes nas atividades 
da COPA aumentou consideravelmente. Esse fato foi 
evidenciado pelos 160 parlamentares de 36 
parlamentos presentes na Assembléia Geral de 
Québec em setembro de 2011. Essa diversificação 
da participação é essencial, caso desejemos que a 
COPA seja representativa da grande diversidade de 
pontos de vistas do nosso continente e continue 
sendo um fórum único das Américas. 
Consequentemente, em distintos momentos de meu 
mandato, realizei missões nos parlamentos das 
Américas para promover atividades da nossa 
organização e incentivar a participação nas mesmas. 
Para tanto, em janeiro de 2011, no decorrer de uma 
viagem a Cuba, visitei nossos colegas da Assembléia 

XI Assembléia Geral 
Québec, Canadá, de 6 a 9 de setembro de 2011 

 

XI Assembléia Geral 
Québec, Canada, de 6 a 9 de setembro de 2011 
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Nacional cubana para apresentá-lhes o Plano do 
Presidente e reafirmar a importância que atribuo à 
participação dos parlamentares cubanos nos 
trabalhos da COPA. 
 
Em seguida, em março de 2011, além de visitar as 
autoridades responsáveis da Secretaria do México, 
tive a honra de encontrar com a presidente da 
Assembléia Legislativa do Distrito Federal do México, 
Sra. María Alejandra Barrales Magdaleno, a fim de 
promover a COPA e a Rede de Mulheres 
Parlamentares. 
 
Por ocasião das 124a, 125a e 126a Assembléias 
Estaturárias da União Interparlamentar (UIP), 
realizadas respectivamente no Panamá, Berna e 
Kampala, os senadores mexicanos Carlos Jiménez 
Macías e Eduardo Nava Bolaños promoveram a 
COPA junto aos parlamentares presentes nessas 
reuniões de parlamentares do mundo inteiro. 
 
Em outubro de 2012 assisti à 127a Assembléia 
Estatutária da UIP realizada na cidade de Québec. 
Aproveitei a ocasião para multiplicar os contatos 
com parlamentares de nosso continente, dentre os 
quais, Sr. Fernando Cordero Cueva, presidente da 
Assembléia Nacional do Equador, e 
Sr. Sigfrido Reyes Morales, presidente 
da Assembléia Legislativa de Salvador, 
divulgando-lhes  nossa organização. 
 
Durante esta Assembléia da UIP tive 
também a oportunidade de dirigir-me 
aos membros do Grupo Geopolítico da 
América Latina e do Caribe, a fim de 
convidá-los para participar das 
atividades da COPA. Por fim, a título 
de presidente da Confederação, fui 
convidado para participar da mesa 
redonda sobre “o multilateralismo e o 
papel da diplomacia parlamentar” 
juntamente com  outras organizações 
interparlamentares internacionais. O 
texto do discurso que pronunciei na 
ocasião está disponível no site da  
COPA. 

 
Em março de 2012, fui para San José, na Costa Rica, 
para uma reunião do Comitê Executivo da COPA, 
primeira realizada na América Central desde 1999. 
Aproveitei a oportunidade para promover a 
participação dos parlamentares dessa região para 
que seja representada em bom número na COPA. No 
marco da reunião do Comitê Executivo, tive a 
oportunidade de encontrar com o presidente da 
Assembléia Legislativa da Costa Rica, Sr. Juan 
Carlos García Mendoza, a presidente da República, 
Sra. Laura Chinchilla Miranda, e o vice-ministro das 
Relações Exteriores, Sr. Carlos Roverssi Rojas. 
Orgulhoso de constatar que a Costa Rica tem 
participado mais nos trabalhos da COPA e que foi 
enfitriã da reunião do Comitê Executivo da nossa 
entidade, aproveitei o ensejo dos encontros 
realizados na ocaisão para divulgar a COPA, seu 
trabalho e as quatro prioridades estabelecidas no 
Plano do Presidente. 
 
Aproveitei minha estada na América Central e fui ao 
Panamá para promover as atividades da COPA, 
quando então encontrei com Sr. Hector Aparicio, 
presidente da Assembléia Nacional do Panamá e 
com o Sr. Elias Castillo, presidente do Parlamento  

Presidente da COPA, Sr. Jacques Chagnon, e presidente da Assembléia 
Nacional do Panamá, Sr. Hector Aparicio 
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Latino-Americano. Nessa ocasião, tive também a 
oportunidade de conversar com deputados que 
representam o Panamá no Parlamento Centro-
Americano 
 
Quando estive no Brasil, em agosto de 2012, reuni-
me com autoridades de instituições parlamentares 
brasileiras, com o propósito de promover nossa 
organização e suscitar a participação brasileira em 
nossas atividades. O presidente do Senado, Sr. José 
Sarney, o presidente da Câmara dos Deputados 
Federais, Sr. Marco Maia, o presidente da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, Sr. Sidney da Silva 
Patrício, e o presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, Sr. Barros Munhoz, fazem 
parte das personalidades com as quais me encontrei. 
Na ocasião, fui recebido também na Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
3.3 Desenvolvimento de parcerias 
 
O fortalecimento do papel da COPA em nosso 
continente requer também a criação de vínculos com 
outras organizações. Esses laços atribuem ao 
trabalho da COPA maior visibilidade e permitem que  

 
 
 
 
as organizações coordenem suas atuações. Essa 
coordenação dos trabalhos entre especialistas de 
nosso continente e eleitos garante melhor 
identificação das necessidades das nossas 
populações e facilita a elaboração de pistas de 
soluções. Sendo assim, então, várias iniciativas 
foram tomadas nesse sentido nos últimos anos. Por- 
exemplo, conforme acima mencionado, a Comissão 
de Democracia e Paz tomou iniciativas diante da 
OEA com o objetivo de estabelecer colaboração na 
área de observação eleitoral. 
 
Além do mais, a COPA agora é uma entidade filiada 
ao portal AGORA1. Esse portal pretende ser uma 
ferramenta de referência para o desenvolvimento 
parlamentar, congregando organizações 
internacionais, especialistas e profissionais do 
desenvolvimento parlamentar. Legisladores do 
mundo todo, funcionários parlamentares, 
organizações não-governamentais e organizações da 
sociedade civil também participam desse portal. 
Aliás, os critérios de democracia para os 
parlamentos, adotados na Assembléia Geral de 
Québec, estão publicados nesse portal. 

                                                             
1. Sugiro-lhes que visitem o site: www.agora-parl.org. 

 
XXIV Reunião do Comitê Executivo da COPA 
San José, Costa Rica, 6 a 8 de março de 2012 
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Os membros da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas participam do Fórum Interamericano 
‘Cidadania plena das mulheres para a democracia’, Santo Domingo, República Dominicana, 18-21 de Julho 

de 2012 

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) é 
outra organização com a qual COPA deseja cooperar 
no futuro para aprimorar o alcance de nossos 
respectivos trabalhos. Nesse sentido, em setembro 
de 2011, no marco da reunião da Comissão de 
Saúde e Previdência Social realizada na Assembléia 
Geral de Québec, membros dessa comissão 
puderam assistir à conferência de um perito da 
OPAS, tendo por tema "Água, saúde, pobreza." Além 
disso, quando da adoção do plano de trabalho 2011-
2012, a OPAS acordou efetuar análise do tema de 
doenças crônicas, problemática de grande relevância 
para os trabalhos atuais dessa entidade. Em maio de 
2011, o relator dessa Comissão, deputado brasileiro 
Volnei Morastoni, foi ao Fórum de Ação Pan-
Americana de Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
da OPAS, realizada em Brasília, Brasil. 
 
A Rede de Mulheres, por sua vez, iniciou colaboração 
com a Comissão Interamericana de Mulheres da OEA 
(CIM). No decorrer da Reunião Anual da Rede, 
realizada na cidade de Québec, a presidente da CIM, 
Sra. María del Rocío García Gaytán, a título de 
observadora, fez apresentação dos trabalhos da CIM. 
A presidente sugeriu, então, que fossem 
desenvolvidos acordos entre a Rede e a CIM. Desse 
modo, na reunião de março de 2012 em San José, o 
Comitê Executivo da Rede aprovou proposições de 
projetos que seriam estabelecidos com a CIM. Além 

do mais, a rede colaborou na organização de um 
painel sobre as reformas legislativas necessárias 
para maior consideração da igualdade entre 
homens e mulheres no marco do Fórum Pan-
Americano "Cidadania Plena das Mulheres para a 
Democracia", realizada em julho de 2012, em 
Santo Domingo, República Dominicana. 
Paralelamente ao fórum, a Rede também 
participou da jornada de consulta sobre o 
fortalecimento das comissões parlamentares que 
tratam da condição feminina. 
 
No marco da XI Reunião Anual da Rede foi 
realizada uma segunda consulta durante a qual foi 
assinado o acordo de colaboração com a CIM. 
Aproveito o ensejo para destacar o excepcional 
trabalho realizado pela presidente da Rede, a 
senadora mexicana Diva Hadamira Gastélum, que 
soube renovar as energias da Rede no decorrer de 
seu mandato e que empenhou-se em promover a 
opinião das mulheres parlamentares em diversas 
entidades. 
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PARA UMA AMÉRICA PARLAMENTAR SEMPRE MAIS FORTE  

Ao concluir, gostaria de reiterar o quanto sinto-me orgulhoso do trabalho que juntos realizamos ao longo dos três 
últimos anos, período em que tive a honra de presidir os trabalhos da COPA. Foi realmente um prazer colaborar 
com vocês, parlamentares da COPA. Agradeço pela constante implicação de vocês para conquistarmos esse 
objetivo que une todos nós no âmago dessa organização, ou seja, a melhoria das condições de vida dos povos 
das Américas. 
 
Desejo intensamente que COPA possa continuar atuando para a implantação dos objetivos enfatizados durante 
minha presidência. Como várias medidas foram bem-sucedidas e muitas estão em vias de obter êxito, acredito ser 
primordial continuar trabalhando para a consolidação institucional e para a promoção da COPA, para que essa 
entidade permaneça sendo um fórum único no nosso continente. Espero também que possamos efetuar 
monitoramento das problemáticas analizadas últimos três anos, a fim de dar prosseguimento à reflexão e progredir 
sempre em prol da melhoria do bem-estar dos nossos cidadãos. 
 
Finalmente, espero que continuemos, nós, parlamentares das Américas, trocando idéias, discutindo sobre os 
grandes desafios a serem enfrentados e atuando de maneira conciliada no âmago da COPA, para que todos nós 
juntos possamos preparar um futuro melhor para a população de nosso continente. Orgulhoso do trabalho 
concretizado por nossa organização nos últimos quinze anos, e confiante de sua capacidade de enfrentar os 
novos desafios das Américas, assumo o compromisso de apoiar a COPA em suas futuras iniciativas, para que a 
opinião dos parlamentares das Américas expresse as aspirações dos cidadãos e das cidadãs do continente aos 
governos e às diversas organizações internacionais. 
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