
REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA  

QUEBEC 
DE 8 A 10 DE OUTUBRO DE 1999 

 

RELATÓRIO DE DECISÕES 
 
 

Os membros do Comitê Executivo da Conferência, reunidos na cidade de Quebec de 8 a 10 de 
outubro de 1999, acordaram: 
 

• aceitar a candidatura da Assembléia Legislativa de Porto Rico para receber a próxima 
Assembléia Geral da Conferência que será no período de 12 a 16 de julho de 2000. O 
senhor Kenneth McClintock, Senador de Porto Rico, assumirá a presidência da 
Conferência até o término da próxima Assembléia Geral. 

Os membros do Comitê Executivo registraram também a vontade dos parlamentos da República 
Dominicana e da Província de San Juan (Argentina) de serem os respectivos anfitriões das 
Assembléias Gerais de 2001 e de 2002; 

• que a próxima Assembléia Geral seja realizada no período de dois dias e que seja 
precedida da reunião do Comitê Executivo e da reunião da Rede de Mulheres 
Parlamentares das Américas, sendo que cada uma destas reuniões durarão um dia; 

• que o combate à pobreza no contexto de integração das Américas seja o tema da próxima 
Assembléia Geral e que, na elaboração da temática da Assembléia Geral, sejam 
considerados os subtemas da educação, da dívida externa, do combate ao narcotráfico, da 
segurança pública e da corrupção. O Comitê agradece ao senhor Selim Jaham, diretor 
adjunto da Repartição do Relatório sobre o Desenvolvimento Humano do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e à senhora Elaine Freeland, 
subministra adjunta do Ministério da Educação de Quebec e Presidente da Delegação 
Canadense do Setor da Educação da Cúpula das Américas, pela suas apresentações e 
contribuições para a definição desta temática; 

• criar um grupo de trabalho composto de membros do Comitê Executivo, encarregado de 
contribuir para os esclarecimentos necessários sobre os princípios diretores adotados em 
La Antigua Guatemala, no decorrer da segunda reunião do Comitê Diretor da 
Conferência, tendo em vista sua adoção pela Assembléia Geral em Porto Rico; 

• que uma delegação do Comitê Executivo realize uma missão em Washington D.C., no 
início de fevereiro de 2000, para promover a Conferência e sua próxima Assembléia 
Geral diante do Congresso dos Estados Unidos e de organizações intergovernamentais e 
não-governamentais. 



Os membros do Comitê Executivo da Conferência tomaram conhecimento também das 
conclusões da reunião do Comitê Executivo da Rede de Mulheres Parlamentares das Américas. 
Assim, a próxima reunião anual da Rede abordará o tema da participação das mulheres no âmago 
das instâncias democráticas e também da educação e da formação. O estatuto da Rede será 
adotado nesta ocasião. 

E concluindo, o Comitê Executivo manifesta sua grande satisfação em relação ao 
desenvolvimento dos trabalhos da Cátedra Interamericana de Pesquisa sobre as estratégias 
parlamentares diante da integração continental, para a qual o Colégio das Américas e a 
Conferência Parlamentar das Américas colaboram, e cujas primeiras conclusões serão 
apresentadas no decorrer da Assembléia Geral de Porto Rico. 

 


