
 

 
 
 

RELATÓRIO 
REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS (COPA) 
HAVANA, CUBA 

4 A 6 DE MARÇO DE 2005 
 
 
Apresentação 
 

Conforme determina o art. 18 do Estatuto da Confederação Parlamentar das Américas 
– COPA, cabe ao Comitê Executivo as atividades de organização e administração da 
instituição. 

 
A Presidente da COPA, por determinação do art. 22 do mesmo Estatuto, pode realizar 

sessões extraordinárias, sempre que considerar necessário. 
 
Suscitou a realização da Reunião da COPA em Cuba a deliberação neste sentido 

oriunda da Reunião Ordinária do Comitê acontecida em San Juan, Porto Rico, 23 a 25 de 
setembro de 2004, e a necessidade premente da reflexão e decisão de assuntos 
administrativos e de organização da COPA, dentre eles a apreciação do relatório da Missão ao 
Haiti e a deliberação acerca da organização da VI Assembléia Geral no Brasil. 

 
Inicialmente prevista para acontecer entre os dias 03 a 07 de março, com reunião da 

Rede de Mulheres da COPA estipulada para o dia 04 de março, por determinação da 
Presidente da Rede, deputada Ileana Rogel, a reunião foi prorrogada para data futura. 

 
A Assembléia Nacional Popular da República de Cuba, por intermédio dos presidentes 

e vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais, respectivamente Deputados 
Ramón Pez Ferro e Tubal Páez, auxiliados pelas Secretarias da COPA, cuidaram da 
organização da Reunião, que teve seu desenvolvimento na cidade de Havana, Capital da 
República Popular de Cuba, nos dias seis e sete de março de 2005, nas dependências do 
Hotel Palco, edifício do Complexo do Centro de Convenções de Havana. 

 

   



 

Participantes 
 

Participaram da Reunião quarenta parlamentares das delegações de seis países das 
Américas: Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, El Salvador e México. 

 
São os seguintes parlamentares participantes: 
 
Maria José Maninha (Brasil); Martha Hilda González (México); Pierre Moreau 

(Canadá); Ramón Pez Ferro (Cuba); Tubal Páez (Cuba); Edda Evangelina Acuña (Argentina); 
Miguel Di Salvo (Argentina); Mirta Rubini (Argentina); J. Rafael Machucaz (El Salvador); Izidro 
Acaballero (El Salvador); Humberto Centeno (El Salvador); Nelson Garcia (El Salvador); 
Guillermo Olmos Capilla (El Salvador); Marcel Lacharité (Canadá); Fatima Houda-Pepin 
(Canadá); Claude Boucher (Canadá); Felipe B. Almaraz Calderón (México); Víctor Humberto 
Benítez Treviño (México); Maria Mercedes Colín Guadarrama (México); Oscar González 
Pereda (México); Cesar Santos Cantú (México); Carlos Martín Jimenez Macías (México); Juan 
Manoel Veja Rayet (México); Jose Antonio Cabello Gil (México); Aracely Escalante Jasso 
(México); Letícia Gutierrez Corona (México); Maria das Graças de Matos (Brasil); Orlando 
Fantazzini Neto (Brasil); Ivan Valente (Brasil); Edson Ezequiel (Brasil); Maria Aparecida Gama 
Loureiro (Brasil); José Maria Ferreira (Brasil); Sebastião Leal Júnior (Brasil); José Cardoso 
Távora (Brasil); Nilson Mourão (Brasil); Flora Izabel Rodrigues Cardoso (Brasil); Kleber Eulálio 
(Brasil); Wasny de Roure (Brasil); e Veira Reis (Brasil).  
 
 
Pauta da Reunião 
 

A reunião Extraordinária do Comitê executivo desenvolveu-se com a seguinte pauta ou 
ordem do dia: 

 
PROGRAMA DE ATIVIDADES 

 
4 DE MARÇO Chegada dos parlamentares integrantes do Comitê Executivo e demais 

participantes ao Aeroporto Internacional “José Martí” de Havana, Cuba. 
 Traslado dos participantes ao Hotel sede do evento (Hotel Palco - Rua 

146 entre 11 e 13, Reparto Siboney, Miramar, Playa, Havana). 
5 DE MARÇO  
8:00 HRS. Café da Manhã 
 Registro dos Participantes no Hall do Hotel 
9:00 HRS. Reunião do Comitê Executivo da COPA 

 Lista de presentes e declaração do Quórum. 
 Palavras de Bem-vinda a cargo do Deputado Ricardo Alarcón de 

Quesada, Presidente da Assembléia Nacional do Poder Popular 
da República de Cuba. 

 Intervenção da Dep. Maria José da Conceição Maninha, 
Presidente da COPA. 

10:00 HRS. Recesso 
10:15 HRS. Continuação da reunião: 

 Nomeação da Deputada Martha Hilda Calderón, Como 
Secretária Executiva da COPA 

 Apresentação do informe sobre a missão político-humanitária no 
Haití, a cargo da Presidente da COPA. 
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 Comentários sobre a participação da COPA na Conferência 
Parlamentar sobre a OMC, em Bruxelas, Bélgica a cargo da 
Presidente da COPA  

 Proposta de alteração do Estatuto da COPA 
 Apresentação da Agenda de Atividades da COPA para o ano 

de 2005. 
14:00 HRS. Almoço oferecido pela Presidente da COPA 
16:00 HRS. Continuação da reunião: 

 Apresentação da agenda de trabalho para a realização da 
VI Assembléia-Geral da COPA  que se celebrará em maio de 
2005, em Foz do Iguaçu, Brasil. 

 Aprovação de documentos e resoluções. 
 Assuntos Gerais. 

20:00 HRS. Jantar oferecido pela Assembléia Nacional do Poder Popular da 
República de Cuba. 

06 DE MARÇO 
8:00 HRS. Café da Manhã 
9:00 HRS. Reunião da Dep. Maria José Maninha, com as três Secretarias da 

COPA. 
12:00 HRS. Encerramento 
 
07 DE MARÇO 
TODO O DIA Retorno dos participantes a seus lugares de origem.  
 
 
Desenvolvimento da Ordem do Dia 
 
Dia 05 de março 
 

A Presidente da COPA inicia a reunião com a apresentação dos presentes e da ordem 
do dia, anotando o prazer da realização do evento na cidade de Havana. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente da Assembléia do Poder Popular de Cuba, Deputado Ricardo Alarcón de Quesada, 
dá as boas vindas aos membros do Comitê Executivo da COPA, ressaltando a importância da 
reunião em Cuba, traçando breves comentários acerca das relações internacionais, sociais e 
econômicas do país, e dizendo-se confiante no futuro dessas relações e desejando pleno 
sucesso aos empreendimentos da COPA. 

 
Realizada as notas de boas-vindas, a Presidente iniciou o procedimento de análise e 

aprovação do Relatório da Missão de Bons Ofícios da COPA ao Haiti, desenvolvida entre os 
dias 12 a 15 de novembro de 2004. Para tanto, solicitou que o Sr. Joelson Dias, advogado 
especialista em Direitos Humanos e quem assessorou a missão e contribuiu na elaboração do 
relatório, que fizesse a breve leitura do documento confeccionado. Relatando as fortes 
impressões que a situação social, econômica e política do Haiti causou aos membros da 
missão da COPA, reafirmou a necessidade de adoção de medidas efetivas pela Confederação 
junto aos organismos internacionais e autoridades competentes. Sob o tema “A Crise no Haiti e 
a Construção de uma Solução Pacífica e Duradoura Para a Plena Estabilização Política do 
País e a sua Recuperação Sócio-Econômica”, as sugestões das medidas são objeto de minuta 
de Resolução, Anexo I do Relatório da Missão.  

 
As delegações mexicana, canadense, salvadorenha e brasileira concordaram quanto a 

necessidade de fixação de uma resolução, contudo divergiram quanto à redação da minuta 
apresentada. A principal controversa, principalmente pela Delegação do Canadá, residiu no 
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teor da redação dos itens 07, 08 e 14 da minuta de Resolução, questões essas ligadas ao 
financiamento e assistência técnica internacionais ao Haiti, a realização das eleições gerais 
livres previstas para o ano de 2005 e sobre a recuperação socio-econômica do país. A 
delegação de El Salvador realçou a preocupação de que a minuta de Resolução legitimava as 
autoridades haitianas, atribuindo competência e autoridade a quem não as possui. 

 
Sugeriu a Delegação do México que fosse estabelecida Missão Permanente da COPA 

para os fins de observação eleitoral no Haiti, de que a discussão da problemática haitiana fosse 
levada á VI Assembléia Geral da COPA com convite de autoridade ou especialista para proferir 
conferência acerca do assunto, de que a resolução fosse mais objetiva nos seus propósitos e 
se preocupasse mais com a questão fundamental da pacificação dos conflitos existentes 
naquele país. 

 
Após inúmeras tentativas de acordo, foi estabelecida comissão para elaborar texto de 

resolução de consenso, coordenada pelo deputado brasileiro Orlando Fantazzini e por 
membros das delegações do Brasil, México e Canadá. Redigida novo texto de Resolução, será 
o mesmo encaminhado à aprovação diante da VI Assembléia Geral da COPA, em Foz do 
Iguaçu, Brasil. 

 
Resolvido o item da pauta da Missão ao Haiti, passou-se à leitura do Relatório de 

participação da COPA na Conferência Parlamentar sobre a Organização Mundial do Comércio-
OMC, promovida pela UIP (União Interparlamentar) e ocorrida em Bruxelas, Bélgica, nos dias 
24 a 26 de novembro de 2004. O relatório, elaborado pelos deputados membros da COPA, 
Presidente Maria José Maninha, Edson Ezequiel, Ivan Valente, Feu Rosa e Orlando Fantazzini, 
foi lido pelo Sr. deputado Edson Ezequiel. Após panorama geral da Conferência da OMC, onde 
prevaleceu um tom mais diplomático e menos incisivo com o apoio da Conferência às 
deliberações da OMC e a legitimação da política desenvolvida pela OMC, consignou o 
deputado que a delegação da COPA apresentou documento paralelo à declaração final 
produzida no evento, onde se ressalta, dentre outros, a importância das discussões sobre a 
produção agrícola para o desenvolvimento econômico e crescimento dos países membros da 
Organização, a preocupação com os subsídios agrícolas e da necessidade de implementação 
de mecanismos de fomento e proteção dos interesses dos países menos ricos, diminuindo, 
assim, o desequilíbrio existente entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. 
Consignou a preocupação dos países ricos na Conferência, de discutir a problemática da 
prestação de serviços e da propriedade intelectual. Por fim, ressalta a oportunidade ímpar de 
participação da COPA e dos significativos avanços da Conferência em relação ao deliberado 
na anterior reunião da OMC em Cancún. 

 
No item seguinte da pauta o Comitê deliberou acerca das sugestões de alteração dos 

Estatutos da COPA, tendo existido consenso quanto a modificação dos arts. 7, 14, 19 e 27 do 
Estatuto. 

 
A deputada Presidente apresentou agenda de eventos e atividades da COPA para o 

primeiro semestre de ano de 2005, visita aos Parlamentos Mexicano e Dominicano no mês de 
abril e das atividades de organismos e federações parlamentares internacionais no mesmo 
período, dentre eles a IV Assembléia Plenária da FIPA (maio), as atividades do Parlatino e da 
Assembléia Geral da UIP (abril). 

 
Após o almoço oferecido pela Sra. Presidente da COPA no Restaurante do Hotel 

Palco, foi apresentada pela deputada Maninha a agenda de trabalho para a realização da VI 
Assembléia Geral da COPA em Foz do Iguaçu-Brasil, no mês de maio/2005. Ressaltou a 
Presidente a necessidade de engajamento dos membros do Comitê Executivo e das 

  4 



                                                                                                                                  
 
 
Secretarias da COPA na divulgação do evento em seus países. A delegação do Canadá 
sugeriu a alteração no Programa da VI Assembléia, de modo a que as Comissões 
Permanentes da COPA tivessem suas reuniões em duas tardes. A delegação brasileira 
informou que distribuirá na ocasião a cartilha “Políticas Públicas para as Migrações 
Internacionais” e de que a ong Parliamentarians for Global Action – PGA, realizará reunião na 
VI Assembléia, discutindo e trazendo informes acerca do Tribunal Penal Internacional. A 
delegação do México sugeriu, e foi acatada, a realização, na VI Assembléia, de Comissão 
Especial dos parlamentos estaduais ou provinciais acerca do Federalismo. Ficou deliberado 
que as entidades UNALE, NCSL, COMCE e entidade argentina congênere, organizará as 
atividades da mencionada Comissão Especial. Por fim, determinou o Comitê que as Comissões 
permanentes organizasse suas reuniões na VI Assembléia, fixando os nomes dos especialistas 
e autoridades convidados até o dia 30 de março/2005. 

 
Seguindo ao próximo item da pauta, o Comitê aprovou nota de apoio ao Povo Cubano, 

acatando sugestão do Sr. deputado brasileiro Nilson Mourão. Do texto destaca-se a justa 
aspiração de integração dos cubanos e a condenação ao brutal bloqueio econômico imposto a 
Cuba. 

 
A delegação do Canadá ofertou minuta de Resolução repudiando a atuação das FARC 

Colombianas, assim como do seqüestro da Sra. Ingrid Betancourt e de sua assessora Clara 
Rojas, que completa três anos. A sugestão de Resolução, os deputados brasileiros Orlando 
Fantazzini e Ivan Valente, solicitaram a inclusão de repúdio também a atuação das forças 
paramilitares e do governo colombiano. Após fixação de consenso, foi aprovado o texto onde 
se repudia o seqüestro e pede a adoção de providências. 

 
A Sra. deputada argentina Mirta Rubini, sugere a criação de uma Comissão Especial 

para a VI Assembléia da COPA, sobre a temática da Cúpula das Américas 2005, que se 
realizará na Argentina, em novembro próximo. 

 
A Sra. Presidente noticia a denúncia do Sr. senador Antonio Faz Alzamora, de Porto 

Rico, da intervenção indevida de Juiz de Tribunal dos Estados Unidos das Américas nas 
eleições gerais naquele país. Noticia a Presidente, ainda, a denúncia da Rede Brasileira de 
Justiça Ambiental contra a empresa Petróleo Brasileiro S/A, acusada de causar graves danos 
ambientais no Equador, especificamente no Parque Nacional Yasuni, em virtude de exploração 
de petróleo sem a observância de requisitos legais e prévio estudo de impacto ambiental 
autorizador da exploração. Determinou-se o envio ao Equador, de comitiva da COPA, 
composta pelos deputados Nilson Mourã (Brasil) e Ricardo Ulcualngo (Equador). 

 
No último item da ordem do dia, a Sra. deputada mexicana Letícia Gutierrez, 

tesoureira da COPA informa a situação de inadimplência dos Congressos e Assembléias 
nacionais, que não vêm honrando com os compromissos financeiros com a Confederação, 
mesmo sendo condição sem a qual não pode haver a participação na Assembléia Geral. 
Informa o número da conta corrente e pede sejam quitados os haveres am atraso. 

 
O Sr. deputado mexicano Víctor Humberto Benítez Treviño faz breve resenha de seu 

livro “La Sala Constitucional del Estado de México como Expresión del Federalismo del Siglo 
XXI”, ofertando aos presentes alguns exemplares. 

 
O Sr. deputado mexicano Cesar Santos Cantú informa ser o novo presidente da 

COMCE – Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales e de que o deputado 
Apolinar Casillas Gutiérrez é o novo representante dos Congressos Locais do México. 
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A Sra. Presidente faz a leitura da missiva do deputado Enrique Peña Nieto, onde pede 
a saída do cargo de Secretário Executivo e a nomeação da deputada Mirtha Calderón em 
substituição. Acatado o pedido, é empossada a Sra. deputada como nova Secretária Executiva 
da COPA. 

 
Foi concedida a palavra a Sra. deputada brasileira Aparecida Gama, quem fez breve 

relator acerca das atividades da Rede de Mulheres. 
 
Encerrada a ordem do dia, a Sra. deputada Maninha concede a palavra ao 

Sr. deputado Ramón Pez Ferro, que fez relato da situação econômica, social e política de 
Cuba. Ressaltou a questão do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos da América, 
diferenciando-o do conceito de embargo. Anotou a expectativa positiva da economia com o 
próximo ingresso de Cuba no Mercosul. Flicitou os convidados e convidou-os a participar de 
jantar ofertado pela Assembléia Popular de Cuba. 
 
 
Dia 06 de março 
 

A pauta do dia 6 de março ficou reservada a reunião das Secretarias da COPA com a 
Sra. Presidente. 

 
Nesta reunião organizou-se e deliberou-se acerca da VI Assembléia em Foz do 

Iguaçu. 
 
A Secretaria do Canadá fez algumas sugestões de alteração no programa, que 

ficaram de ser analisadas pela Sra. Presidente. A Secretaria do México solicitou 
esclarecimentos sobre a remessa de convites e sobre a divulgação. 

 
Determinou a Sra. Presidente o total empenho das Secretarias e deliberou a 

realização de conferência telefônica, dia 12 de abril, entre as três Secretarias. 
 
 
Conclusões 
 

A Reunião Extraordinária do Comitê Executivo em Cuba, além da fixação de 
elementos fundamentais à organização da VI Assembléia da COPA no Brasil e das importantes 
deliberações administrativas para o bom funcionamento da Confederação, traduziu-se em 
oportunidade ímpar de entendimentos de seus membros, consolidação da idéia essencial de 
que o avanço institucional depende do trabalho em equipe e da ampliação do necessário 
exercício da democracia e da transparência na tomada de decisões. 

 
Ademais, possui, inegavelmente, a força simbólica da integração e da aceitação. 

Realizada num país americano diferenciado pelo bloqueio econômico e político de mais de 
quarenta anos, diverso e rico pela cultura, ideologia e beleza de seu povo, heterogêneo por sua 
história de luta e resistência, por seu governo e por sua geografia privilegiada, a reunião em 
Cuba traz em si, com realçado destaque, a necessária reflexão exposta no art. 2º do Estatuto 
da COPA de que o objetivo da Confederação é a “edificação de uma comunidade das Américas 
fundamentada no respeito da dignidade e dos direitos humanos, na paz, na democracia, na 
solidariedade entre os povos, na justiça social e na equidade entre gêneros”.  
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É o relatório. 
Brasília, 17 de março de 2005. 
 
Maria José Maninha 
Presidente da Confederação Parlamentar das Américas 
 
 
 
 
Deputado  Edson Ezequiel                       Deputado Ivan Valente 
 
 
 
Deputado Nilson Mourão                  Deputado Orlando Fantazzini 
 
 
 
Deputado  Veira Reis                            Deputado Wasny de Roure 
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