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DISCURSO DE ABERTURA - PRESIDENTE DO GRIC  

 

(Coordenador Nacional de Cúpulas dos Estados Unidos, Kevin O’Reilly) 

 

 

Bom dia a todos os Coordenadores Nacionais do processo de Cúpulas, Representantes 

Permanentes junto à OEA, Coordenadores Suplentes, ilustres delegados e representantes das 

instituições do Grupo de Trabalho Conjunto de Cúpulas. 

 

Obrigado pela participação nesta segunda reunião de 2021 do Grupo de Revisão da 

Implementação de Cúpulas. 

 

Sou Kevin O’Reilly, e tenho a honra de ser o novo Coordenador Nacional de Cúpulas dos 

Estados Unidos e Presidente do GRIC. 

 

Tenho a satisfação de recebê-los todos aqui, hoje, para continuar as discussões importantes 

e necessárias para assegurar que o processo de Cúpulas continue sendo inclusivo e significativo. 

 

Cada Cúpula deve responder às necessidades e prioridades do povo das Américas, e os 

Estados Unidos assumem o compromisso de unir nossa região, com vistas a combater os desafios 

comuns e fazer avançar nossas prioridades conjuntas em tempos críticos.  

 

Aguardo o momento de discutir com os senhores, no decorrer desta manhã, as prioridades 

da Cúpula bem como o tema para ela proposto. 

 

Sei que muitos dos senhores também se indagam sobre a data e a sede da Nona Cúpula. 

Esperamos anunciá-las em uma reunião ministerial do GRIC, paralelamente à Assembleia Geral da 

OEA, em 11 de novembro. 

 

Antes de iniciarmos hoje, gostaria de informá-los de que convidamos um representante da 

sociedade civil para fazer uma exposição sobre o tema dois da nossa agenda: Implementação do 

Compromisso de Lima. O restante da reunião será limitado às delegações do GRIC e ao Grupo de 

Trabalho Conjunto de Cúpulas.  

 

Quero expressar meu permanente apreço ao ex-anfitrião da Cúpula e vice-presidente do 

GRIC, o Peru, pelo acompanhamento e persistente participação, e pela liderança no processo de 

Cúpulas. Gostaria de agradecer à Secretaria de Cúpulas pelo contínuo apoio e por tornar possível a 

reunião de hoje. 
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