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CP/RES. 821 (1329/02) 

APOIO AO PROCESSO DE DIÁLOGO NA VENEZUELA  

O CONSELHO PERMANENTE DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS,  

RECORDANDO a resolução AG/RES. 1 (XXIX-E/02), na qual se decidiu apoiar a 
iniciativa do Governo da Venezuela de convocar um diálogo nacional, sem exclusões, e 
exortar todos os setores da sociedade venezuelana a que dele participem, com seus 
melhores e mais decididos esforços, a fim de lograr o pleno exercício da democracia na 
Venezuela; 

CONSIDERANDO que na resolução AG/RES. 1 (XXIX-E/02) se decidiu oferecer o 
apoio e a ajuda da Organização dos Estados Americanos que o Governo da Venezuela 
requeira para a consolidação de seu processo democrático, e que na declaração AG/DEC. 
28 (XXXII-O/02) este apoio e ajuda foram reiterados; 

CONSIDERANDO que as visitas feitas à Venezuela pelo ex-Presidente dos Estados 
Unidos Jimmy Carter e por representantes da Secretaria-Geral da OEA, do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Centro Carter são gestões que 
afetam de maneira positiva o diálogo político; 

CONSIDERANDO que o Governo da Venezuela, mediante comunicação enviada pelo 
Vice-Presidente da República José Vicente Rangel ao Secretário-Geral da OEA, César 
Gaviria, expressa sua disposição de buscar um mecanismo consensual de aproximação 
entre o Governo, os diferentes atores da oposição e outros setores da vida nacional, o que 
incluiria a designação de uma ou várias pessoas qualificadas no plano internacional, que 
facilitem o diálogo e a busca de acordos democráticos no âmbito da Constituição da 
República Bolivariana da Venezuela; 

LEVANDO EM CONTA que, em carta enviada ao Secretário-Geral César Gaviria, 
setores da oposição na Venezuela, agrupados sob o nome de Coordenadora Democrática 
da Venezuela, expressaram sua satisfação com a proposta da OEA, do PNUD e do Centro 
Carter e seu interesse em que estes desenvolvam essa proposta; e 

CONSIDERANDO que o Embaixador Representante Permanente da República 
Bolivariana da Venezuela apresentou um relatório sobre o processo de diálogo que o 
Governo do Presidente Hugo Chávez Frías promove em seu país, 

RESOLVE: 



1.     Reiterar a disposição da Organização dos Estados Americanos de oferecer todo o 
apoio e a ajuda que o Governo da Venezuela requeira para a realização do processo de 
diálogo e a consolidação de seu processo democrático. 

2.     Saudar a iniciativa do Governo da Venezuela de promover e realizar um processo de 
diálogo que conte com a participação de todos os setores do país e com o apoio da 
comunidade internacional. 

3.     Apoiar os bons ofícios prestados na Venezuela pela Organização dos Estados 
Americanos, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo 
Centro Carter, incentivando-os a continuar seu trabalho. 

4.     Incentivar o Governo e todos os setores da oposição, bem como os setores sociais e 
instituições da Venezuela para que, por meio do diálogo e em estrito apego à 
Constituição da República, se alcance a reconciliação nacional que tanto almejam o povo 
venezuelano e a comunidade internacional. 

  


