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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 
ou escreva para info@parlamericas.org 
 
A Associação Parlamentar da Commonwealth (CPA) existe para desenvolver, promover e apoiar parlamentares e seus funcionários 
a identificar referências de boa governança e implementar os valores duradouros da Commonwealth. A CPA é uma comunidade 
internacional de cerca de 180 parlamentos e legislaturas da Commonwealth, trabalhando juntos para aprofundar o compromisso 
da Commonwealth com os mais altos padrões de governança democrática. Visite www.cpahq.org para mais informações. 
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Oficiais de mesas diretoras, parlamentares e funcionários participaram em uma reunião on-line sobre 
sessões parlamentares virtuais durante a pandemia do COVID-19 
 
Na sexta-feira, 1 de maio de 2020, o ParlAmericas e a Associação Parlamentar da Commonwealth (CPA, 
sigla em inglês) realizaram uma reunião on-line sobre sessões parlamentares virtuais durante a pandemia 
do COVID-19 para oficiais de mesas diretoras, parlamentares e funcionários de parlamentos anglófonos 
das Américas e do Caribe.  
 
Oficiais parlamentares de 17 parlamentos da região participaram virtualmente da reunião. Os 
palestrantes—Exmo. Juan Watterson, Presidente da Casa das Chaves de Tynwald, Parlamento da Ilha de 
Man; Luiz Fernando Bandeira de Mello, Secretário Geral da Mesa do Senado do Brasil; e Matthew Hamlyn, 
Diretor Estratégico da equipe de negócios da Câmara dos Comuns do Reino Unido—compartilharam 
informações valiosas sobre as experiências, bem como os desafios técnicos e políticos, da implementação 
de sessões virtuais e reuniões de comitês em suas respectivas legislaturas. 
 
As apresentações dos participantes do painel foram seguidas de um período de debate facilitado pelo 
Presidente da reunião, Senador Ranard Henfield (Bahamas), Vice-Presidente da Rede de Parlamento 
Aberto do ParlAmericas para o Caribe, que enfatizou que “a representação parlamentar é um serviço 
essencial e não pode parar, especialmente quando nosso pessoal está lidando com uma crise econômica 
e de saúde.” 
 
A Exma. Brigid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos Representantes de Trinidade e Tobago, 
membro do Conselho do ParlAmericas e do Comitê Executivo Internacional da CPA, proferiu as 
considerações finais, agradecendo aos palestrantes e participantes pelo “grande diálogo sobre as 
questões atuais que nossos legisladores enfrentam. Os espaços de colaboração fornecidos pelo 
ParlAmericas e pelo CPA são particularmente valiosos nestes tempos difíceis para apoiar a democracia e 
a boa governança em todo este hemisfério e além.” 
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite o site www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. Para mais informações sobre o CPA, visite o site www.cpahq.org e siga 
@CPA_Secretariat no Twitter.  
 



  

 

A CPA também lançou um kit de ferramentas para parlamentos sobre o desenvolvimento da democracia 
parlamentar durante a pandemia do COVID-19 (Coronavirus)—visite www.cpahq.org/cpahq/coronavirus 
para baixar uma cópia. 


