
 

 

 
 

XII REUNIÃO  
 

DO COMITÊ EXECUTIVO 
 

COPA 
 

PORTO RICO 
 

23-25 DE SETEMBRO  
DE 2004



 

ATA DA XII REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR 
DAS AMÉRICAS 

 
 
REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2004, no salão C, do Wyndham El San Juan 
Hotel& Casino, na cidade de San Juan de Porto Rico. 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatro, realizou-se a décima 
segunda reunião do Comitê Executivo da Confederação Parlamentar das Américas– COPA, no 
salão C, do Wyndham El San Juan Hotel & Casino, na cidade de San Juan, Porto Rico, que 
contou com a presença dos Congressos e Assembléias Parlamentares dos seguintes países, 
representados pelos parlamentares abaixo relacionados: Brasil, Venezuela, Equador, México, 
Porto Rico, Canadá, El Salvador, assim como delegados dos Parlamentos Regionais, como o 
Parlamento Andino, e organizações interparlamentares, como a Conferência Mexicana de 
Congressos e Legisladores Estaduais, a União Nacional dos Legislativos Estaduais do Brasil, e 
os coordenadores das secretarias técnicas de Quebéc, México e Brasil. 
 
Estando presentes: 
 
Brasil 
 

• Deputada Maria José Maninha (Brasil / Presidenta de la COPA) 

• Deputada Cidinha Campos (Brasil / Representante a UNALE) 
 
El Salvador 
 

• Deputada Ileana Rogel (El Salvador / Presidenta da Rede de Mulheres Parlamentares 
das Américas) 

 
Equador 
 

• Deputado Guillermo Landázuri Carillo (Equador / 1º Vice-Presidente da COPA) 

México 
 

• Senadora Aracely Escalante (México / Vice-Presidenta para a América do Norte) 

• Deputada Letícia Gutiérrez (México / Tesoureira-Geral da COPA) 

• Deputado Carlos Jiménez Macias (México / Representante do Congresso da União 
mexicana a COPA) 

• Senadora Lucero Saldaña Pérez (México / Membro do Senado da República mexicana) 

• Deputado Gustavo Soto Portillo (México / Presidente da Conferência Nacional de 
Legisladores Locais do México) 

• Deputado Juan Manuel Vega Rayet (México / Vice-Presidente da Commissão de 
Economia, Comércio, Trabalho e Blocos comerciais) 
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Quebec 
 

• Deputado Michel Bissonnet (Quebec / Presidente da Assembléia Nacional do Quebec : 
Assembléia Anfitriã da Primeira Assembléia Geral) 

• Deputado Jean-Pierre Charbonneau (Quebec / ex-Presidente da COPA) 

• Deputado Pierre Moreau (Quebec / Presidente da Commissão de Educação, Cultura, 
Ciencia e Tecnologia da COPA) 

• Deputada Fatime Houda-Pepin (Quebec / Assembléia Nacional do Quebec) 
 
Porto Rico 
 

• Senador Antonio Faz Alzamora (Porto Rico / Presidente do Senado de Porto Rico e 
Vice-Presidente para o Caribe) 

• Senadora Velda González de Modestti (Porto Rico / Vice-Presidenta da Rede de 
Mulheres Parlamentares das Américas) 

 
Venezuela 
 

• Deputada Jhannett Madriz Sotillo (Venezuela / Representando o Parlamento Andino e 
ex-presidenta da COPA) 

• Deputada Adela Muñoz De Liendo (Venezuela / Representando o Parlamento Andino) 

• Deputado Mario Salas (Venezuela / Assembléia Nacional) 

• Deputado Luiz Días Laplace (Venezuela / Representando o Parlamento Andino) 
 
Que discutram os assuntos relacionados na ordem do dia, que, após discutidos e deliberados, 
foram aprovados com a apresentação de sugestões e emendas, como se segue: 
 
1) Abertura dos trabalhos a cargo da Presidente da COPA, Dep. Maria José Maninha 

-Informe sobre as atividades da Presidência 
-Assuntos Administrativos; 

 
2) Informes sobre as secretarias e a Tesouraria da COPA; 
 
3) Proposta para o caso do Haiti; 
 
4) Informações sobre a organização da VI Assembléia Geral da COPA, a realizar-se em Foz 

do Iguaçu, Brasil, em maio de 2005; 
 
5) Agenda de atividades e resoluções da COPA; e 
 
6) Assuntos Gerais 
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Tendo início a reunião no horário programado, e com a presença dos parlamentares acima 
relacionados, a senhora Presidente da COPA, Dep. Maninha, saudou os presentes e 
agradeceu a participação para mais uma reunião do Comitê Executivo, a segunda a realizar-se 
em sua gestão; fez a leitura da pauta, e agradeceu, ainda, a presença significativa de três ex-
presidentes da entidade, a saber o Dep. Jean.Pierre Charbonneau, Dep. Jhannett Madriz e a 
senhora Laura Pavón; a Dep. Maninha, em seu breve relato das atividades, falou da 
importância que a entidade está adquirindo, e dos inúmeros compromissos em que é solicitada 
a participar, nos diferentes eventos nas Américas, traduzindo-se em papel de destaque para 
que cada parlamentar da COPA possa representar; falou da revista COPA Magazine e de sua 
importância para a divulgação do trabalho parlamentar e político da entidade. 
 
Neste momento, passa a fazer parte da reunião o Senador Faz Alzamora, Presidente do 
Senado de Porto Rico, que, em breves palavras, saúda aos participantes e diz da importância 
da filosofia da COPA, bem como do conceito principal que guia os trabalhos da entidade, que é 
a busca do consenso; informa que está em campanha para sua reeleição e afirma que já esta 
na estrada política há 32 anos ininterruptos; agradecendo a presença de todos, se despede do 
Comitê Eecutivo em função de compromissos eleitorais assumidos. 
 
Retomando a palavra a Dep. Maninha, solicita aos ex-presidentes da COPA que façam uso da 
palavra para saudar os presentes, tendo, em primeiro lugar, o Dep. Charbonneau, da 
Assembléia Nacional de Qubec, dito que é uma alegria retornar a mesa dos trabalhos depois 
de longo tempo afastado, e, se sente muito feliz por estar entre os parlamentares da COPA; a 
segunda a usar da palavra foi a ex-Deputada mexicana Laura Pavón, que fez um histórico da 
COPA e falou de sua eleição à presidência da entidade, afirmando que esta Confederação se 
consolidou, fez votos para que continue com o trabalho que vem realizando até agora; por 
último, a Dep. Jhannnet Madriz disse que, depois do furação no Caribe o horizonte está limpo, 
falou dos desafios da COPA, e que a presença do Dep. Charbonneau é um augúrio para a 
entidade, que o Brasil agora deve ter o papel de bem conduzir a COPA e, finalizou, dizendo da 
importância do Dep. Landazúri, ao assumir futuramente os destinos da entidade. 
 
A reunião retoma o seu curso, tendo a Dep. Maninha feito um relato de suas viagens à Cabo 
Verde, para um seminário sobre questão de genêro, ao Equador, em reunião da OEA, e, 
principalmente, à Venezuela, na condição de observadora eleitoral, no plebiscito revogatório 
acontecido naquele país, tendo a Presidente discorrido sobre o trabalho ali realizado pelos 
parlamentares da COPA e de outras organizações similares, naquele evento democrático, 
demonstrando a capacidade de intervir no processo eleitoral, dando garantias ao mesmo, 
salienta que esta atividade trouxe bastante significado político à entidade. 
 
A seguir, passa-se a outra parte da reunião, tendo as secretárias técnicas da COPA 
apresentado um relatório de suas atividades, mediante  documentos que são entregues aos 
presentes; tendo a senhora Laura  Pavón, informado ao presentes que haverá mudanças na 
secretaria do México, e que o responsável passará a ser o Dep. Enrique Peña Nieto, da cidade 
de Toluca, no Estado do México, onde haverá um escritório permanente; em outra abordagem, 
a senhora Pavón, solicita o ingresso do PRD, partido mexicano, no Comitê Executivo, e propõe 
que se abra espaço para um representante daquele partido, como suplente da Tesouraria-
Geral, tendo havido discussão sobre os temas, houve acordo para que o assunto fosse 
referendado na próxima Assembléia Geral da COPA. 
 
Visto que não existe a previsão deste cargo no atual  estatuto; o presidente da Assembléia 
Nacional de Quebec, o Dep. Michel Bissonnet apresentou o relatório da Secretaria de Quebec 
de maneira breve e concisa, tendo salientado alguns ítens do seu trabalho, a saber: preparação 
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e acompanhamento da reunião da COPA e da Rede de Mulheres Parlamentares, preparação 
de documentos para a reunião do Comitê Executivo, tradução dos textos para o francês e para 
o inglês, redação e financiamento, em parte, da revista COPA Magazine e manutenção do 
website da COPA. 
 
E, por último, foi a vez da secretaria do Brasil, através do secretário executivo, Décio 
Guimarães, que informou aos presentes sobre as diferentes tarefas que estão sendo exigidas 
desta secretaria, em função de ter que atuar, também, como secretaria da presidência, 
dizendo, ainda, sobre a tarefa de organização o próximo evento da Assembléia Geral, a 
realizar-se em maio de 2005. 
 
A seguir foi a vez da secretaria da Rede de Mulheres da COPA, a cargo da Dep. Ileana Rogel, 
que fez um relato das atividades da Rede, bem como solicitou do Comitê Executivo que se 
envie os documentos da reunião com antecedência, para melhor exame do que está sendo 
discutido, de outra parte, a Dep. Rogel requer para a Rede um status legal para que possa 
fazer gestão financeira, necessitando, por isso, respaldo jurídico, eis que pretende mostrar o 
trabalho da rede para todos os parlamentos; abriu-se a discussão sobre o tema, tendo havido 
um entendimento que a Rede de Mulheres deve funcionar como um ente da COPA e não como 
entidade separada, devendo esta discussão ser levada à proxima assembléia geral da 
entidade. 
 
A palavra é franqueada aos participantes, tendo o Dep. Guilhermo Landazúri, do Equador, 
falado sobre o trabalho dos ex-presidentes e, também, sobre a preocupação dos acordo 
bilaterais firmados entre os países, em detrimento do acordo a ser firmado da ALCA. 
 
A Dep. Rogel relatou os problemas relacionados à interpretação vivenciados na última reunião 
do Comitê Executivo da Rede realizada na véspera; o Dep. Pierre Moreau, de Quebec, 
destacou a importância de poder contar com interpretação e tradução dos documentos em 
quatro línguas durante as reuniões da COPA. 
 
Retomando a palavra, a Presidente Maninha, reconhece a importância das quatro línguas da 
COPA e fala sobre os problemas surgidos com a confecção da revista e a distribuição da 
mesma, apresentando aos presentes a revista, que será feita em duas versões, uma em 
português/espanhol e outra em francês/inglês, que serão enviadas às secretarias, para a 
distribuição. 
 
A Dep. Rogel, solicitou que se olhasse o problema da Rede de Mulheres, na questão do 
financiamento, no que foi respaldada pela Dep. Fatima Houda-Pepin, de Quebec, que disse 
que existem particularidades no trabalho da Rede de Mulheres, que devem ser observados. 
 
Retomando a ordem do dia, a Dep. Letícia Gutierréz, Tesoureira-Geral da COPA, apresentou 
seu relatório e fez uma explanação sobre o atual estágio das finanças da entidade, informando 
que apenas o México havia pago a sua anualidade, informando aos presentes que existe uma 
conta em nome da COPA, no México, e que, à partir de outubro de 2004, passaria a enviar 
uma correspondência a cada país e entidade filiada solicitando o imediato pagamento da 
contribuição anual. 
 
Este assunto foi longamente discutido pelos presentes à reunião, que falaram da importância 
do financiamento das atividades da COPA, tendo a Dep. Rogel dito que faria uma reunião com 
a Tesoureira, para achar uma fórmula para o financiamento da Rede, e que gestões que estãos 
sendo feitas para o projeto da Rede, o Dep. Charbonneau falou que o financiamento não deve 
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se limitar apenas às mulheres,  mas que deveria abranger toda a instituição COPA; a Dep. 
Maninha, assumindo a condução dos trabalhos, disse que a tarefa a ser realizada pela 
Tesouraria deverá ser o de enviar correpondência e informar sobre os recurso disponíveis, a 
senhora Tesoureira, Dep. Gutiérrez, disse que para poder assumir compromisso é necessário 
termos um orçamento estimado, acreditando que é preciso uma  estratégia para  se arrecadar 
fundos, bem como acompanhar os futuros gastos da entidade. 
 
Houve um recesso na reunião para o almoço; reaberta a reunião, foi apresentado um vídeo 
sobre a cidade de Foz do Iguaçu e o hotel do futuro evento, onde se realizará a VI Assembléia 
Geral da COPA. 
 
Retomando a ordem do dia, a mesma reabriu  com a discussão sobre Observação Eleitoral, 
cuja comissão é presidida pelo Dep. Cabello Gil, do México, tendo sido feito um relato sobre o 
trabalho de observação, tendo a Dep. Maninha informado aos presentes sobre as futuras 
observações eleitorais no Uruguai, no mês de outubro e nos Estados Unidos, no mês de 
novembro, desde que convidados pelos respectivos parlamentos ou organismos eleitorais 
daqueles países, devendo o convite institucional ser feito à COPA, e não em caráter pessoal. 
 
A seguir, o Dep. Macías apresentou um documento cuja proposta deve ser discutida na 
próxima Asssembléia Geral, com relação aos negociações da ALCA, para que se aumente o 
processo de acompanhamento das negociações da ALCA pelos parlamentares. 
 
A Presidente informou aos presentes sobre o trabalho de acompanhamento da ALCA que é 
feito atualmente pela COPA, nas reuniões de Quito e Puebla, bem como diz que a Revista 
COPA Magazine traz informações importantes sobre o assunto, usaram da palavra neste ponto 
de pauta, a Dep. Rogel e o Dep. Vega Rayet que falaram sobre um evento a realizar-se em 
Monterrey, México, em novembro de 2004. 
 
Foi apresentado um documento aos presentes sobre os parlamentares afrodescendentes, que 
solicitam um espaço na próxima Assembléia Geral da COPA. 
 
Também, neste sentido, foi feita uma solicitação de Seminário sobre a Dívida Externa, a ser 
realizado em Brasília, no mês de novembro de 2004, devendo a secretaria do Brasil traduzir os 
documentos sobre o mesmo e enviar aos membros do Comitê Executivo; a Dep. Maninha falou 
sobre a possibilidade da realização de uma audiência com o Secretário-Geral da Organização 
dos Estados Americanos, em Washington, ainda neste ano de 2004, assim como conversas 
com o Parlamento do Canadá, para que haja um entendimento positivo em relação à COPA, 
devendo a solicitação junto à OEA ser no sentido de aceitar a COPA como observadora. 
 
Na continuação, foi apresentado uma resolução sobre o Haiti, no qual se remete a uma 
anterior, aprovada na última reunião do Comitê Executivo, em março de 2004, em Brasília, 
tendo a representação de Quebec, neste momento, apresentado uma nova resolução, que, 
após, discussão, foi aprovada pelos presentes, com emendas e modificações pontuais. 
 
Baseado em uma proposta do Comitê Executivo da Rede de Mulheres Parlamentares, uma 
resolução sobre a solidariedade em relação aos povos assolados pelos furacões é também 
adotada pelo Comitê Executivo da COPA. 
 
A Senadora Velda, de Porto Rico, agradece o comparecimento dos presentes à reunião do 
Comitê Executivo e se sente honrada com a realização da reunião em Porto Rico. 
 

  6 



 

A Rede de Mulheres apresenta quatro resoluções, uma sobre a violação dos direitos das 
mulheres no Iraque, a segunda, sobre a solicitação de imunidade diplomática para entrada e 
saída de parlamentares nos Estados Unidos, a terceira, e última, sobre a violação de direitos 
da mulheres em Darfour, sendo estas exaustivamente discutidas, e, após, aprovadas; uma 
outra resolução apresentada pela Rede fala sobre o Parlamento Centro-Americano e a 
possibilidade iminente de sua extinção, sendo que o Comitê Executivo assumiu como sua a 
referida resolução, bem como fará a divulgação, tendo aprovado o seu conteúdo. 
 
O Dep. Bissonnet, Presidente da Assembleia Nacional de Quebec, destaca a importância de 
que um dia completo seja dedicado aos trabalhos das comissões temáticas permanentes 
durante a próxima Assembléia Geral da COPA. 
 
E ele também fala sobre os quatrocentos anos de Quebec, em 2008, e solicita que se façam 
gestões para que a Assembléia Geral daquele ano se realize na cidade de Quebec, em meio a 
comemoração do seu quarto centenário e os membros do Comitê Executivo concordam 
recomendar na Assembléia Geral, que acontecerá em maio de 2005 no Brasil, a adoção desta 
proposta quebequense. 
 
Nada mais havendo a tratar a senhora presidente, Dep. Maninha encerrou a reunião, não sem 
antes agradecer aos participantes pela presença, convocando à próxima reunião para a cidade 
de Havana, Cuba, a realizar-se entre fevereiro ou março de 2005. 
 
Devendo a presente  lavrada a ata, para ao final ser assinada, na forma legal. 
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