
 
 
 
 
 

REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, Brasil 
9 de outubro de 2000 



A. ORDEM DO DIA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA 
PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS  

 
 

 1. Palavras de boas-vindas 
 
   2. Adoção da ordem do dia 
 
   3. Vice-presidentes regionais 

• Eleição 
• Funções dos vice-presidentes e das subsecretarias regionais  
 

 4. Plano de trabalho do presidente da Conferência e atividades futuras 
 
   5. Financiamento da Conferência  
 
   6. Reunião do Comitê Executivo prévia à Terceira Cúpula das Américas  (Quebec, abril 

de 2001) 
• Anteprojeto de programa  
• Discussões sobre os temas a serem abordados e desenvolvimento  
• Temática da Terceira Cúpula das Américas   

 
   7. Terceira Assembléia Geral da Conferência   

• Candidaturas e processo de seleção 
• Sugestões de temas   
• Desenvolvimento 

 
   8. Diversos 
 

   9. Conclusões da reunião 



 
B. RELATÓRIO DAS DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DE 9 DE OUTUBRO DE 2000 
 
 
 1. Palavras de boas-vindas 
 
  A título de novo presidente da Conferência, o Sr. Geraldo Magela Pereira, deputado 

federal do Brasil, deseja as boas-vindas a todos os participantes da reunião, em nome 
do Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Michel Temer, e em seu próprio nome.  O 
Sr. Magela salienta que sente-se honrado com sua eleição para presidente da 
Conferência ocorrida na Assembléia Geral de Porto Rico. 

 
  Pretende aproveitar este período em que estará na chefia da organização para trabalhar 

em favor da sua consolidação e sua promoção diante de todos os parlamentares das 
Américas.  Para isto, o Sr. Magela conta com a colaboração e o precioso apoio de todos 
os membros do Comitê Executivo. 

 
 
 2. Adoção da ordem do dia 
 
  A ordem do dia da reunião é adotada. 
 
 
 3. Vice-presidentes regionais 
 
  Os debates sobre este assunto são introduzidos por uma apresentação do processo 

eleitoral que a Secretaria seguiu para a eleição dos vice-presidentes regionais da 
Conferência1.   Também é lembrado que na Assembléia Geral da Conferência em Porto  
Rico, os novos membros do Comitê Executivo sugeriram que a eleição dos vice-
presidentes seja feita por correspondência devido ao pouco tempo disponível. 

 
  Na semana de 3 de outubro de 2000, o processo foi concluído com o envio de uma 

carta do Presidente da Conferência a todos os membros do Comitê Executivo 
informando-os sobre os resultados da eleição: 

 
 América do Norte: Vago 
 América Central: Sra. Marisol Clachar Rivas, presidente da 

Comissão do Meio Ambiente da Assembléia 
Legislativa de Costa Rica 

 Caribe: Sr. José González Espinosa, vice-presidente da 
Comissão de Relações Exteriores do Senado da 
República Dominicana  

 Região Andina: Sr. Oswaldo Molestina, deputado do Congresso do 
Equador  

 Cone Sul: Sr. Eduardo Bazán Agrás, deputado da Província 
de San Juan, Argentina 

                                                 
1 Ver documento anexo. 
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 Em Porto Rico, a Sra. Laura Pavón Jaramillo, deputada federal do México, foi eleita 

primeira vice-presidente da COPA.  Além disto, um cargo de vice-presidente da 
Conferência é atribuído de direito à presidente da Rede de Mulheres Parlamentares das 
Américas, função ocupada atualmente pela Sra. Lyse Leduc, deputada da Assembléia 
Nacional de Quebec . 

 
 As discussões subsequentes destacam a necessidade, para a organização, de adotar 

para si regras precisas quanto à eleição de seus vice-presidentes regionais.  Foi 
sugerido, entre outras coisas, que os membros do Comitê Executivo não sejam 
autorizados a acumularem os mandatos e que, daqui em diante, sejam feitas eleições 
para vice-presidentes durante as Assembléias Gerais. 

 
 Nestas discussões, foi salientado também a necessidade que a organização tem de 

definir mais especificamente as funções do presidente e dos vice-presidentes da 
Conferência.  Os membros do Comitê acordaram, entretanto, sobre o papel e as 
funções das subsecretarias que os vice-presidentes regionais devem coordenar2.  

 
 Foi sugerido elaborar um estatuto mais detalhado da organização considerando os 

princípios diretivos e os objetivos estratégicos da organização adotados em Porto  Rico.  
 

 
RESOLUÇÃO 1a

 
 O Comitê Executivo decide criar um comitê de trabalho encarregado de fazer a revisão 

do estatuto da organização e preparar um regulamento para a eleição dos vice-
presidentes. 

 
 Este comitê de trabalho apresentará uma proposta aos membros do Comitê Executivo 

antes da reunião de abril de 2001, durante a qual o projeto de estatuto e regulamento 
será aprovado.  Este documento deverá, em seguida, ser submetido à próxima 
Assembléia Geral para adoção. 

 
 Este comitê de trabalho é composto pelo Sr. Orlando Pessuti, Presidente da UNALE, Sr. 

Eduardo Bazán Agrás, deputado de San Juan e vice-presidente da Conferência e pelo 
Sr. Oswaldo Molestina Zavala, deputado do Equador e vice-presidente da Conferência.  
Foi acordado propor à Sra. Laura Pavón, deputada federal do México e primeira vice-
presidente da Conferência, que integre este comitê de trabalho. 

 

                                                 
2 Para maiores informações sobre este assunto, consulte o documento anexo Funções dos vice-

presidentes e das subsecretarias regionais. 
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 4. Plano de trabalho do Presidente da Conferência e atividades futuras 
 
 O presidente Magela apresenta o plano de trabalho que pretende cumprir no decorrer 

de seu mandato de presidente da Conferência.  Este plano tem por objetivo tornar a 
Conferência conhecida, divulgar informações sobre a organização e o processo das 
Cúpulas das Américas e desenvolver serviços úteis aos parlamentares.  O Sr. Magela 
sugere que a Conferência publique um boletim informativo e uma revista, que crie redes 
parlamentares sobre assuntos de interesse comum e um banco de dados legislativos no 
site WEB da Conferência. 

 
 O Presidente propõe-se promover a Conferência através de missões oficiais aos 

diversos parlamentos das Américas.  O Sr. Magela continuará fazendo esforços para 
que o Brasil confirme sua intenção de receber a Terceira Assembléia Geral da 
Conferência no segundo semestre de 2001.  Além disto, destaca a importância que 
deve ser dada à aproximação da Conferência junto às organizações parlamentares, 
governamentais e não-governamentais que têm os mesmos objetivos que a 
Conferência.  Vários membros do Comitê destacam que tais contatos são essenciais 
principalmente para evitar a duplicação de esforços na realização das atividades da 
COPA. 

 
 

RESOLUÇÃO 2a

 
 O Comitê Executivo decide aprovar o plano de trabalho do presidente considerando as 

seguintes recomendações: 
 

• no quadro das suas missões oficiais aos parlamentos das Américas, o presidente da 
Conferência promoverá a Rede de Mulheres Parlamentares das Américas e, na 
medida do possível, convidará os membros do Comitê Executivo da Rede para 
participar de tais missões; 

 
• serão feitos esforços particulares para incentivar os presidentes das assembléias e 

das organizações parlamentares a participarem das reuniões do Comitê Executivo e 
também das Assembléias Gerais da Conferência; 

 
• em colaboração com os membros do Comitê Executivo, será elaborado a curto 

prazo um calendário das missões oficiais do Presidente da Conferência. 
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 5. Financiamento da Conferência   
 
 O presidente Magela lembra que, por enquanto, a COPA não conta com nenhum 

financiamento autônomo.  O financiamento das Assembléias Gerais e das reuniões é 
assumido pelas assembléias anfitriãs, enquanto que as despesas de locomoção e 
estada do presidente, dos vice-presidentes e dos demais membros do Comitê Executivo 
quando das missões oficiais da COPA são assumidos pelas suas respectivas 
assembléias parlamentares.  Além disto, a Assembléia Nacional de Quebec assume 
todas as despesas de funcionamento da Secretaria Geral. 

 
 Deste modo, é primordial desenvolver rapidamente um plano de financiamento 

permanente para a Conferência no qual serão calculadas as distintas possibilidades, 
tais como quotas das assembléias e organizações parlamentares, contribuições do 
setor privado e de organizações governamentais e não-governamentais. 

 
 

RESOLUÇÃO 3a

 
 O Comitê Executivo decide criar um comitê de trabalho encarregado de desenvolver 

uma proposta de financiamento permanente da Conferência. 
 
 Este comitê apresentará um relatório preliminar aos membros do Comitê Executivo 

antes da reunião de abril de 2001 durante a qual será aprovada a proposta de 
financiamento.  Este documento deverá ser submetido posteriormente à próxima 
Assembléia Geral para sua adoção. 

 
 Este comitê é composto pela Sra. Soad Salomón de Facussé, deputada de Honduras, 

pelo Sr. Rodrigo Samayoa Rivas, vice-presidente do Parlamento Centro-Americano, e 
pelo Sr. Jean-Pierre Charbonneau, Presidente de Assembléia Nacional de Quebec e 
Presidente da Conferência (1997-1999). 

 
 Entretanto, daqui até que seja encontrada uma solução permanente ao problema de 

financiamento da Conferência, é importante angariar a curto prazo fundos para permitir 
à Conferência que se consolide e realize certas atividades até a terceira Assembléia 
Geral. 

 
 

RESOLUÇÃO 4a

 
 O Comitê Executivo decide criar um fundo de emergência solicitando às assembléias e 

às organizações parlamentares das Américas uma contribuição voluntária que varia 
entre $US3.000,00 e $US5.000,00. 
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 6. Reunião do Comitê Executivo prévia à Terceira Cúpula das Américas  (Quebec, 

abril de 2001) 
 
 O Sr. Jean-Pierre Charbonneau, presidente de Assembléia Nacional de Quebec, 

apresenta as grandes linhas do projeto de programa da reunião do Comitê Executivo 
que será realizada na cidade de Quebec de 16 a 20 de abril de 2001.  Os membros do 
Comitê salientam que esta reunião será bastante importante, pois trata-se da 
oportunidade de demonstrar que os parlamentares pretendem participar dos debates 
dos Chefes de Estado e de Governo sobre o tema da integração hemisférica.  Foi 
também acordado que a reunião do Comitê Executivo durará dois dias e que será 
precedida pela reunião do Comitê Executivo da Rede de Mulheres Parlamentares das 
Américas. 

 
 

RESOLUÇÃO 5a

 
 O Comitê Executivo decide que o presidente da Conferência, a primeira vice-presidente 

e os ex-presidentes da organização são os responsáveis pela preparação da ordem do 
dia e da estratégia da reunião do Comitê que será realizada na cidade de Quebec em 
abril de 2001. 

 
 Além disto, todos concordam em dizer que é extremamente importante que durante a 

Cúpula, os Chefes de Estado e de Governo recebam os representantes da Conferência 
para entregar-lhes a Declaração Parlamentar de Porto Rico e também as 
recomendações que foram adotadas durante a Segunda Assembléia Geral da COPA. 

 
 

RESOLUÇÃO 6a

 
 O Comitê Executivo decide que o presidente da Conferência enviará uma carta aos 

Chefes de Estado e de Governo das Américas solicitando o apoio destes quanto à 
participação, a título de observadora, de uma delegação da COPA durante a Cúpula.  
Além disto, o presidente solicitar-lhes-á que alguns parlamentares integrem sua 
respectiva delegação nacional que participará da Cúpula. 

 
 
 7. Terceira Assembléia Geral da Conferência   
 
 O presidente Magela relembra que no seu último encontro Geral em Porto Rico, o 

Comitê Executivo decidiu aceitar as candidaturas para a realização da Terceira 
Assembléia Geral da Conferência até 31 de outubro de 2000. 

 
 

RESOLUÇÃO 7a

 
 O Comitê Executivo decide prolongar o período de apresentação de candidatura para o 

recebimento da Terceira Assembléia Geral da Conferência até 30 de novembro de 
2000. 
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