
Anúncio de eleições 
 

 
Cargo Atualmente 

ocupado por: Procedimento para postulação Envio da candidatura 

Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas  As candidaturas serão aceitas até as 18:00 do dia anterior as 
Eleições (24 de junho de 2021). 
 
As eleições serão realizadas durante a Sessão Plenária de 
encerramento do 5o Encontro da Rede Parlamentar sobre 
Mudanças Climáticas do ParlAmericas no día 25 de junho de 2021. 
 
De acordo com os Regulamentos do ParlAmericas, os indivíduos 
indicados devem estar presentes virtualmente no dia da eleição.  
 
Os formulários de candidatura completos devem ser submetidos à 
Secretaria Internacional do ParlAmericas com atenção à Emilie 
Lemieux, por e-mail (emilie.lemieux@parlamericas.org). 
 
As indicações são publicadas no site do ParlAmericas logo após o 
seu recebimento. Para mais informações, por favor, entre em 
contato com a Secretaria Internacional do ParlAmericas pelo e-
mail: info@parlamericas.org  

Presidente/a Vago (a partir de 20 
de junho) 

As (os) parlamentares que desejem apresentar sua 
candidatura devem preencher o Formulário A 

Vice-presidente/a para a sub-
região da América do Norte 

Vago (a partir de 20 
de junho) 

As (os) parlamentares que desejem apresentar sua 
candidatura devem preencher o Formulário B 

Vice-presidente/a para a sub-
região da América Central 

Vago (a partir de 20 
de junho) 

Vice-presidente/a para a sub-
região do Caribe 

Vago (a partir de 20 
de junho) 

Vice-presidente/a para a sub-
região da América do Sul 

Vago (a partir de 20 
de junho) 

País Anfitrião do 6º Encontro 
da Rede Parlamentar sobre 
Mudanças Climáticas 

Vago 

Os parlamentos ou delegações parlamentares 
presentes que desejem candidatar seu país como 
anfitrião do 6º Encontro a Rede Parlamentar sobre 
Mudanças Climáticas devem preencher Formulário C 

 

 
 
 
Notas explicativas sobre da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas  
O Comitê Executivo da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticasé composto por um/a Presidente/a e quatro Vice-Presidentes/as (um para cada região), por um período de 
dois (2) anos, com a possibilidade de reeleição.  

• América do Norte: Canadá, México e Estados Unidos da América  
• América Central: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá  
• Caribe: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e 

Granadinas, e Trinidad e Tobago  
• América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela  
 

A (O) Presidente da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas também atuará como 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração do ParlAmericas. 
 
As eleições serão realizadas durante os encontros da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas. As delegações parlamentares de cada país presentes na 
reunião terão direito a um voto para cada sub-região e para a Presidência. As e os candidatas/os deverão ser membros ativos das respectivas legislaturas nacionais e não 
poderão exercer simultaneamente funções de Ministro de Estado do Poder Executivo do seu governo. Para mais informações, consulte o Regulamento da Rede Parlamentar 
sobre Mudanças Climáticas  (em espanhol).   

Segundo a RESOLUÇÃO BDM34-03, ratificada na 11ª Assembleia Plenária, os parlamentos deverão estar em dia com os pagamentos de suas cotas de membros para se candidatarem nas 
eleições e para manterem suas vagas no Conselho de Administração. Para obter informações sobre o status dos pagamentos dos membros do seu parlamento, entre em contato com 
info@parlamericas.org. 

https://parlamericas.org/pt/climate-change/our-work-cc.aspx
mailto:emilie.lemieux@parlamericas.org
https://parlamericas.org/pt/climate-change/our-work-cc.aspx
mailto:info@parlamericas.org
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Reglamentos_Red_Parlamentaria_de_Cambio_Climatico.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Reglamentos_Red_Parlamentaria_de_Cambio_Climatico.pdf
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FORMULÁRIO A: Presidente/a da Rede Parlamentar sobre Mudanças 
Climáticas do ParlAmericas 

(2021-2023) 
 

PARTE A (a ser preenchida pelo candidato) 
 
Eu, ______________________________________, desejo expressar meu interesse em ocupar o cargo de Presidente 
da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas e, caso seja eleita, me comprometo a dedicar o 
tempo e o esforço necessários para cumprir com as tarefas e obrigações que este cargo requer. 
 
Assinatura do/a candidato/a _______________________________________    Data  ______________________  
 
PARTE B (a ser preenchida pelo Presidenta do Parlamento) 
 
Por meio deste formulário indico a/o _________________________________________ do___________________  
      (nome)     (país) 

        
 
Nome do Presidente/a do Parlamento______________________________   de   _____________________ (país) 
     
 
Assinatura do Presidente/a de Parlamento_________________________________  Data_______________________ 
 

FORMULÁRIO B: Vice-presidente/a para a sub-região da Rede Parlamentar 
sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas (2021-2023) 

 
PARTE A (a ser preenchida pelo candidato/a) 
 
Eu, ______________________________________, desejo expressar meu interesse em ocupar o cargo de Vice- 
presidente/a da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas e, caso seja eleito/a, me comprometo a 
dedicar o tempo e o esforço necessários para cumprir com as tarefas e obrigações que este cargo requer. 
 
Assinatura do/a candidato/a _______________________________________    Data  ______________________  
 
PARTE B (a ser preenchida pelo Presidente/a do Parlamento) 
 
Por meio deste formulário indico a/o _________________________________________ do___________________  
      (nome)     (país) 

        
Nome do Presidente/a do Parlamento______________________________   de   _____________________ (país) 
     
Assinatura do Presidente/a de Parlamento_________________________________  Data_______________________ 
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FORMULÁRIO C: País Anfitrião do 6º Encontro da Rede Parlamentar sobre 
Mudanças Climáticas (2022) 

 
PARTE A (A ser preenchida por um parlamentar do país nomeado) 
 
Como membro da delegação credenciada pelo meu parlamento ao 5º Encontro da Rede Aberta de Parlamento Aberto 
do ParlAmericas, desejo expressar o interesse do meu parlamento de postular-se como país anfitrião do 6º Encontro da 
Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas em 2022. 
 
Nome do país _________________________________________________   Data ___________________________ 
 
Nome do Parlamentar_______________________________________   Assinatura___________________________ 
 
 
PARTE B (a ser preenchida pelo Presidente/a do Parlamento) 
 
Por meio deste formulário proponho a candidatura da legislatura nacional ______________________ como país 
anfitrião do 6º Encontro de Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do Parlamentares em 2022.  (nome do país) 
 
Nome do Presidente/a do Parlamento______________________________ do ____________________(país)   
     
 
Assinatura do Presidente/a de Parlamento ___________________________        Data _______________________ 
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