
Com a confirmação de mais de 40 delegados provenientes de países de todo o continente 
americano, que formam a Diretiva, se realizou desde a Sexta feira 21 a domingo 23 de fevereiro 
de 2003, a Oitava Reunião do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das Américas 
COPA, na Ilha de Margarita, estado Nueva Esparta, República Bolivariana de Venezuela. 

O Comitê Executivo da COPA arribou na Sexta feira 21 de fevereiro à ilha venezuelana, no 
entanto, chegaram antes ao país, técnicos, conselheiros e convidados para concluir os detalhes do 
encontro hemisférico. Profissionais das três secretarias técnicas da COPA que funcionam no 
México, Canadá e Brasil, junto a equipe do Parlamento Andino terminaram os detalhes para as 
deliberações da Diretiva do Foro Político Parlamentar, assim como da reunião da Rede de 
Mulheres Parlamentares que se realizou no sábado 22 de fevereiro. 

A respeito do Programa da Oitava Reunião do Comitê Executivo da COPA, a sexta feira 21 de 
fevereiro se instalaram no Hotel Margarita Hilton os parlamentares convocados. O sábado 22 
teve lugar, nas instalações do Hotel, em horas da manhã, a reunião do Comitê Executivo da Rede 
de Mulheres Parlamentares das Américas em que participaram como palestrantes: a Presidente 
do Banco da Mulher, Lic. Nora Castañeda e a Presidente da Comissão Permanente da Mulher e 
Família da Assembléia Nacional, Deputada Marelis Pérez. Paralelamente se efetuou a reunião de 
coordenação das Secretarias Técnicas da COPA. Em horas da tarde desse mesmo dia, se 
instalaram as duas primeiras sessões de trabalho do Comitê Executivo da COPA. 

O dia de Domingo, 23 de fevereiro, no Hotel Margarita Hilton se levou a cabo a terceira e quarta 
sessão de trabalho, que culminaram nas primeiras horas da tarde, devido ao que foi programado 
o traslado dos parlamentares à sede do Conselho Legislativo de Nueva Esparta, onde se 
desenvolveu a Sessão Solene de transferência da Presidência da COPA para o período fevereiro 
2003 a fevereiro de 2004 a ser exercida, a partir de momento, pela deputada Jhannett Madriz, 
atual presidenta do Parlamento Andino. Como ato de encerramento da jornada, o governo do 
estado Nueva Esparta e Corpotur ofereceram uma cena em que se apresentaram grupos musicais 
da região assim como uma amostra folclórica do Estado LARA, onde se realizará a V 
Assembléia Geral da COPA, em novembro deste mesmo ano. 

Finalmente, na Segunda-feira retornaram as delegações a seus países. Cabe agregar que uma 
delegação da República de Equador, visitou nessa segunda-feira 24 de fevereiro o estado Sucre, 
onde realizaram em companhia do Governador Ramón Martínez, uma cerimônia oficial em 
homenagem à memória do venezuelano, prócer da independência, Antonio José de Sucre 

TEMAS PARA O DEBATE 

Dentre os temas que debateram os parlamentares de todo o continente, destaca-se em primeiro 
lugar, o delineamento e aprovação da agenda anual da Organização Parlamentar que promove a 
cooperação inter-americana. De igual forma os pronunciamentos políticos que emitiu a COPA 
sobre a situação atual da Venezuela, assim como dos conflitos internacionais no caso do Iraque. 
Destaca também a criação da missão de observadores eleitorais da COPA como mecanismo 
institucional e as considerações sobre o órgão de divulgação “COPA Magazine”. 


