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Ottawa, 9 de julho de 2020  
 
Deputadas principais e suplentes da Assembléia Nacional do Panamá se reuniram para estabelecer as 
bases de um grupo parlamentar de mulheres. 
 
O ParlAmericas, o Instituto Republicano Internacional (IRI) e a Unidade de Relações Internacionais da 
Assembléia Nacional do Panamá co-organizaram na quarta e quinta feiras, a reunião virtual 
"Construindo as Fundações do Grupo de Mulheres Principais e Suplentes do Panamá," com o objetivo de 
avançar com o processo de formação do Grupo de Mulheres no Panamá. A reunião contou com a 
presença de deputadas e suplentes nacionais, e um painel com representantes da Costa Rica, Equador e 
El Salvador. 
  
Na reunião, uma representante de cada bancada da Assembléia Nacional do Panamá proferiu as 
observações iniciais, que destacaram a importância de promover um trabalho multipartidário para 
enfrentar os obstáculos da igualdade e participação política das mulheres. Essa seção também contou 
com a participação de: H.D. Zulay Rodríguez, do Partido Revolucionário Democrático; Corina Cano, do 
Partido Molirena; Yesenia Rodríguez, do Partido Panameñista; Ana Giselle Rosas, do Partido da Mudança 
Democrática; e da Deputada Suplente Walkiria Chandler, da bancada independente. 
 
A reunião teve um destacado painel de representantes de grupos parlamentares de mulheres na região, 
moderado pela Sra. Vonetta Sterling, Vice-Presidenta do Fórum Nacional de Mulheres em Partidos 
Políticos do Panamá (FONAMUPP). A ex-deputada Maureen Clarke Clarke (Costa Rica), fundadora do 
Grupo Parlamentar de Mulheres Deputadas da Assembléia da Costa Rica, compartilhou sua experiência 
sobre o processo de institucionalização de um grupo de mulheres deputadas que transcende as 
legislaturas. A Sra. Carolina Villeda de Rivera, Chefe da Unidade de Gênero da Assembléia Legislativa de 
El Salvador, falou sobre o Grupo Parlamentar de Mulheres da Assembléia Legislativa de El Salvador e seu 
processo de formulação de planos de trabalho.  Por sua vez, a Deputada Mónica Alemán (Equador), 
Presidente do Grupo Parlamentar de Garantia dos Direitos da Mulher, compartilhou estratégias para 
criar alianças com organizações da sociedade civil. 
 
A reunião foi concluída com um diálogo sobre os próximos passos a seguir para a formação do Grupo de 
Deputadas Principais e Suplentes da Assembléia Nacional do Panamá. 
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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