
 
 
 

ATA DA XI REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA 
CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS (COPA) 

 
REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2004, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

BRASÍLIA - BRASIL 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, realizou-se a décima 
primeira reunião do Comitê executivo da Confederação Parlamentar das Américas- COPA, 
no plenário da Comissão de Constituição, Justiça e de Redação, pela parte da manhã, e, 
pela parte da tarde, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, em Brasília, 
República Federativa do Brasil, que contou com a presença de representantes dos 
Congressos e Assembléias Parlamentares dos seguintes países : Antilhas Neerlandesas, 
Argentina, Brasil, Colômbia, Canadá (Quebec), Cuba, Equador, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Estados Unidos, México e Venezuela, assim como delegados dos Parlamentos 
Regionais e Organizações Interparlamentares, como o Parlamento Andino, Parlamento 
Centro-americano, Parlamento Indígena e Parlamento Latino-americano, e organizações 
Interparlamentares, como a Conferência Mexicana de Congressos e Legisladores Estaduais, 
a União Nacional dos Legislativos Estaduais, a National Conference of State Legislatures e 
os coordenadores das secretarias técnicas de Quebec, México e Brasil, que discutiram a 
ordem do dia abaixo relacionada, aprovada por unanimidade dos presentes, após 
apresentação de emendas, discussão e deliberação:           
                   
1) Abertura oficial; 
2) Pendências da V Conferência da COPA, ocorrida em Caracas, em novembro de 2003; 
3) Planejamento Estratégico da COPA; 
4) Revista da COPA; 
5) Fixação da data da próxima Conferência; e 
6) Assuntos Gerais. 
 
1) Abertura Oficial – Tendo como cenário a Comissão de Constituição, Justiça e de 

Redação da Câmara dos Deputados, e, compondo a Mesa, o Deputado Federal João 
Paulo Cunha, Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Ney Lopes, 
Presidente do Parlatino, Senador Carlos Mateos, Presidente do Congresso do Paraguai, 
Senadora Seris Shessarenko, representando o Presidente do Congresso Nacional 
Brasileiro, Deputado Guillermo Landázuri, Presidente do Congresso do Equador e da 
Presidente da COPA, Deputada Federal Maria José Maninha, foi dado início aos 
trabalhos da reunião, tendo os parlamentares acima citados usado da palavra, 
registrando a satisfação do Brasil estar realizando esta importante reunião dos 
parlamentos das Américas, bem como salientaram a importância de uma reunião como 
esta, tendo em vista as simetrias dos legislativos em relação às discussões sobre a Área 
de Livre Comércio das Américas, entre outros assuntos; finalizado a primeira parte da 



reunião e na presença dos membros do Comitê executivo, mais os parlamentares 
nacionais e autoridades especialmente convidadas para a abertura da sessão, a 
Deputada Maninha, que presidia os trabalhos, fez uma saudação aos presentes, 
reiterando os compromissos políticos assumidos em Puebla, México, quando de sua 
posse, e fez um longo discurso sobre o momento político mundial, enfocando o 
terrorismo e o caso da Espanha, recentemente acontecido, tendo dito que é muito 
importante a tarefa da COPA e os desafios que terá que enfrentar, notadamente na 
discussão da Área de Livre Comércio das Américas, devendo os legislativos americanos 
terem uma participação maior nas decisões políticas enquanto parlamentos livres, para 
que possam cumprir a sua missão constitucional; a seguir foi dada a palavra ao 
Embaixador José Carlos Macedo Soares, do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil, para falar sobre o atual estágio das negociações da Área de Livre Comércio das 
Américas, tendo o palestrante informado aos presentes, com detalhes, o andamento das 
negociações recentemente realizadas na cidade de Puebla, México, salientando que 
existem dificuldades sobre vários pontos da agenda da ALCA, tendo havido uma forte 
discussão entre os presentes como o palestrante à respeito do ambiente e das 
dificuldades encontradas por alguns países na referida roda de negociações, mais 
precisamente na área agrícola e compras governamentais; após a palestra magna, 
houve a suspensão, para almoço dos participantes da reunião, tendo os trabalhos sido 
retomados, na parte da tarde, no auditório Nereu Ramos, obedecendo-se a ordem do dia 
aprovada, com a discussão do primeiro ponto; a deputada Ileana Rogel, de El Salvador, 
Presidente da Rede de Mulheres, solicitou a palavra para informar que a reunião da 
Rede se realizará em outro horário, para não haver superposição de horários das 
reuniões; pela Presidente Maninha foi dito que, devido ao atraso, propõe a discussão 
dos assuntos que ficaram pendentes, fazendo, de imediato, a composição da Mesa dos 
trabalhos, chamando a compô-la os membros das secretarias executivas do Brasil, 
México e Quebec, respectivamente, colocando-se em discussão a pauta antes 
mencionada, passando a palavra aos oradores inscritos, para que pudessem usar da 
palavra; abriu-se um espaço na agenda da reunião para um comunicado feito pela Rede 
Brasil, organização não governamental, que solicita que o assunto a ser tratado seja 
incluído na agenda da COPA, qual seja a reforma do FMI, acesso às informações deste 
organismo e a regulamentação nacional e Interparlamentar das operações de crédito do 
Banco Mundial e do BID; o assunto a seguir foi o planejamento estratégico da COPA, 
tendo a Presidente Maninha discorrido sobre o tema, apresentando aos presentes uma 
cópia do referido trabalho, que foi lido e submetido a intensa discussão, tendo ao final 
sido aprovado, durante a discussão foi dito que já estava em fase de organização o 
evento maior da entidade, qual seja a próxima Assembléia Geral, que será realizada em 
Foz do Iguaçu, estado do Paraná, e que já haviam sido feitos tratativas junto ao Governo 
do Estado para o apoio integral ao evento, bem como de patrocinadores; colocado em 
discussão foi aprovada a nova data da Assembléia Geral, que será realizada em maio de 
2005, tendo em vista a dificuldade de se realizar a conferência no mês de novembro de 
2004, em virtude de eleições gerais, em vários países, e devido ao recesso parlamentar 
à partir de dezembro deste mesmo ano; usaram da palavra neste ponto a Deputada 
Ileana Rogel, de El Salvador, sobre os temas a serem tratados na próxima Assembléia 
Geral, sobre a avaliação do impacto da ALCA nos países e sobre a necessidade de 
intercâmbio como outros organismos para se fazer uma discussão ampla sobre o tema 
anteriormente citado, o Deputado Jimenez, do México, sobre a conjuntura atual e sobre 
se utilizar mais os parlamentários em suas regiões para serem protagonistas das 
questões centrais ora em discussão, principalmente onde se realizam os eventos da 
ALCA, para multiplicar nossas ações, também o parlamentar falou da necessidade da 
posse do presidente da COPA se dar automaticamente, pela Senadora Escalante, do 
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México, ao manifestar-se apresentou um documento sobre a sua atuação, na seqüência, 
a Deputada Leticia Gutiérrez, do México, na condição de Tesoureira, apresentou um 
projeto de orçamento da COPA, para ser discutido e aprovado pelos presentes, 
passando à mesa o referido documento, que, posteriormente será entregue a todos os 
membros do Comitê executivo, tendo a parlamentar mexicana dito que é preciso explicar 
as formas de financiamento da COPA, não só para a conferência, para o seu 
funcionamento, devendo ser estabelecido a obrigatoriedade de pagamento dos filiados; 
pelo Dep. Joseph Miro, dos Estados Unidos foi dito que é muito difícil falar sobre o 
planejamento estratégico e sobre o financiamento da COPA, vendo problemas de 
organização e orçamento na entidade, é que é impossível discutir nos Estados Unidos o 
projeto de sustentação financeira, devido ao problema de representação dos 
parlamentares, que podem representar seus parlamentos ou seus países, mas que 
muitos representam a si próprios, como é o seu caso, que é deputado estadual de um 
estado americano, sendo que muitas questões tratadas pela COPA que dizem respeito 
ao governo federal e aos legisladores federais; a Deputada Maninha, retomando a 
palavra explica a função política dos representantes da COPA e sobre o orçamento da 
entidade, sendo esta a melhor oportunidade para participar e discutir a filiação das 
entidades nacionais e estaduais, bem como arrumar uma solução financeira definitiva 
para a entidade, pelo Deputado Christos Sirros, de Quebec, foi dito que é um projeto de 
orçamento que se apresenta e que deve ser explicado a todos os Parlamentos das 
Américas, fala ainda da dificuldade de receber a anualidade de cada Assembléia, mas 
que deve ser feito um esforço da COPA para que seja cobrado, enviando-se 
correspondência aos parlamentos filiados, pelo Senado Efrain Gonzales, dos Estados 
Unidos, falou da participação da NCSL na COPA; usaram da palavra neste ponto de 
pauta, o Dep. Pierre Moreau, de Quebec, Ivan Vasquez do Equador, Ricardo Ulcuango, 
do Equador; na continuação da pauta foram apresentados os relatórios das comissões 
temáticas, tendo o Deputado Cabello Gil, do México, pela comissão Democracia e Paz, 
falou da não realização do seminário sobre Observatório Eleitoral e dos problemas que 
teve para trazer os representantes da Fundação Arias, pela inexistência de orçamento 
para pagar as passagens e as diárias, propõe a assinatura de convênio com a Fundação 
Arias, em data a ser escolhida, e fala sobre as próximas missões a serem feitas pela 
comissão, nas eleições do Panamá, República Dominicana e Estados Unidos, sendo, 
neste momento, aprovada a resolução para a regulamentação das missões, fala sobre o 
mesmo assunto o Deputado Jacques Côté, de Quebec, Dep. Maninha, Deputado Tubal 
Paez, de Cuba, Deputada Jhanett Madriz , do Parlamento Andino e ex-presidente da 
COPA, Deputado Joseph Miro, dos Estados Unidos e Deputado Macias, do México, 
tendo, ao final, o Deputado Cabello Gil, Presidente da Comissão de Democracia e Paz, 
dito que é preciso ter critérios que devem ser observados para participar da observação 
eleitoral, dizendo que é importante a realização do seminário para melhor capacitar os 
legisladores para participarem ativamente deste processo; no outro ponto de pauta foi 
discutida a Revista da COPA, tendo a Deputada Maninha falado sobre o conteúdo da 
mesma e solicitou que cada parlamentar divulgasse entre seus parlamentos este 
magazine, fazendo um esforço para melhor divulgação; dando continuidade à reunião do 
Comitê executivo, agora nas dependências do Interlegis, no dia 24 de março de 2004, foi 
lido pela Dep. Maninha um documento enviado por Senador do Haiti, relatando a 
situação vivida por aquele país e a grave crise institucional existente, tendo sido, após 
discussão, aprovada Resolução sobre o Haiti, devendo o documento ser enviado aos 
principais organismos mundiais e aos países americanos, tendo proposta sido lida pelo 
Dep. Christos Sirros, de Quebec, sendo aparteado pelo Deputado Tubal Paez, que fala 
de sua posição em relação ao Haiti, solicitando que se contemple no documento a 
entrada da ONU no conflito, já que existe um interesse de Cuba em função do trabalho 

 3



que realizam muitos profissionais daquele país, propõe um adendo à proposta que é 
apresentada à mesa; ao final a Presidente Maninha sugere que a realização da próxima 
reunião do Comitê executivo se faça no Panamá, em junho de 2004, em função da 
reunião de negociação da ALCA, tendo sido aprovado o cronograma de reuniões 
apresentado; como último ponto de pauta, assuntos gerais, usou da palavra o Dep. 
Ricardo Ulcuango, do Parlamento Indígena, para fazer um convite sobre um evento do 
Parlamento Indígena a ser realizado no mês de junho de 2004, em Quito, Equador, e 
passa o convite às mãos da Presidente Maninha, nada mais havendo a tratar, a senhora 
Presidente deu por encerrada a reunião, devendo ser lavrada a presente ata, para ao 
final ser devidamente assinada.  
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