
Delegação do ParlAmericas na Assembleia Geral da OEA 

TEMA 
Fortalecendo o 
diálogo e a 
concertação 
para a 
prosperidade 
 
DATA 
19 a 21 de junho 
2017 
 
LOCAL 
Cancún, México 

Entre 19 e 21 de junho de 2017, uma delegação do ParlAmericas 
participou, em qualidade de observadora, do 47º Período 
Ordinário de Sessões da Assembleia Geral da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), em Cancún, México. O tema 
abordado foi: “Fortalecendo o Diálogo e a Concertação para a 
Prosperidade”. A delegação foi liderada pela Senadora Marcela 
Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas, e foi composta por 
legisladores e legisladoras do Canadá, Colômbia, Equador, 
Grenada, México e Panamá. 

A participação do ParlAmericas perseguiu dois objetivos, sendo 
eles: conscientizar sobre a função e as contribuições dos 
parlamentos para transformar os compromissos do Poder 
Executivo em medidas de políticas públicas concretas e bem 
fundamentadas, bem como permitir que as e os parlamentares 
entendam melhor as questões atualmente discutidas no seio da 
OEA e, seus efeitos sobre países e as pessoas em todo o 
Hemisfério. 

O agenda do ParlAmericas incluiu o comparecimento em todas as 
sessões plenárias e também na abertura oficial, que contou com a 
participação do Excelentíssimo Presidente da República do 
México, Enrique Peña Nieto, como orador principal. As e os 
delegados (as) também estiveram presentes no Diálogo dos 
Ministros de Relações Exteriores e na sessão plenária, em que 

foram apresentados relatórios da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH), da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (link em espanhol), da Comissão Interamericana de 
Mulheres (CIM) (link em espanhol) e do Comitê Jurídico 
Interparlamentar (CJI) (link em espanhol), além da adoção de 
declarações e resoluções submetidas à consideração da 
Assembleia Geral. 

As e os membros da delegação do ParlAmericas também 
participaram de um diálogo com representantes de organizações 
da sociedade civil e outras partes interessadas, da reunião do 
Grupo de Revisão de Implementação de Cúpulas (GRIC) (link em 
espanhol) e de três paines de debate sobre: (1) Desenvolvimento 
Integral e Prosperidade no Hemisfério (2) Oportunidades e 
Desafios para a Liderança das Mulheres nas Américas e (3) 
Segurança Multidimensional. 

A delegação fez ainda uma intervenção durante a sessão paralela 
organizada pelo governo do México que teve como tema o 
Estado de Direito e Justiça Ambiental, na qual o Deputado Javier 
Ortega (Panamá), Presidente da Rede Parlamentar de Mudanças 
Climáticas (RPCC) do ParlAmericas, compartilhou alguns 
comentários sobre a importância de uma abordagem coordenada 
entre todos os atores e instituições sociais, incluindo o Poder 
Legislativo, para combater as mudanças climáticas. 

http://www.oas.org/pt/47ag/
http://www.oas.org/pt/47ag/
http://www.oas.org/pt/cidh/default.asp
http://www.oas.org/pt/cidh/default.asp
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es
http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp
http://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/comite_juridico_interamericano.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/comite_juridico_interamericano.asp
http://www.summit-americas.org/sirg_sp.html


"O ParlAmericas 
reafirma nesta 
Assembleia Geral da 
OEA o seu compromisso 
de contribuir para a 
consecução de acordos e 
ações que tragam 
resultados e que 
ajudem, a partir do 
Poder Legislativo, a 
alcançar o bem-estar de 
todos nas Américas e no 
Caribe.” 

Senadora 
MARCELA 
GUERRA 
(México), 
Presidenta do 
ParlAmericas 

O Deputado Ortega anunciou também a publicação de dois recursos 
complementares que o ParlAmericas desenvolveu em colaboração com o 
Departamento de Desenvolvimento Sustentável (DDS) da OEA, intitulados: 
“Mudanças climáticas: uma visão comparativa da abordagem baseada em 
direitos nas Américas” (em espanhol) e “Mudanças climáticas: uma visão 
comparativa das respostas legislativas e executivas das Américas” (em 
espanhol) 

Além de acompanhar a agenda formal da Assembleia Geral, o programa do 
ParlAmericas incluiu uma série de reuniões bilaterais com representantes da 
OEA e Ministros de Relações Exteriores. As reuniões bilaterais contaram com 
a participação dos seguintes representantes de alto escalão da OEA: (1) 
Secretário Geral Luis Almagro; (2) Secretário Geral Adjunto Néstor Méndez; 
(3) Secretário para o Fortalecimento da Democracia Francisco Guerrero (em 
espanhol) e (4) Secretário de Assuntos Hemisféricos James Lambert (em 
espanhol). Essas reuniões trataram do trabalho atual da OEA no Hemisfério, 
especialmente o diálogo em curso entre seus Estados-membros sobre a 
situação na Venezuela e o papel da Organização no apoio a uma solução 
política pacífica. Discutiu-se também o valor da interação do Poder 
Legislativo com o sistema interamericano e a importância de uma relação 
estratégica e sólida entre o ParlAmericas e a OEA, para promover sinergias 
no trabalho de ambas as instituições em relação às áreas temáticas de 
interesse mútuo. 

Ressaltou-se ainda, que o trabalho do ParlAmericas para fortalecer os 
parlamentos complementa os esforços da OEA, em que se busca construir 
instituições mais eficientes, transparentes e inclusivas, enfatizando que o 
ParlAmericas é a única instituição criada pelos parlamentos nacionais dos 
Estados-membros da OEA com o mandato explícito de facilitar a participação 

do Poder Legislativo no sistema interamericano, o que distingue o 
ParlAmericas, e seu envolvimento com a OEA e com o processo da Cúpula 
das Américas, de outras entidades interparlamentares da região.  

Nesse contexto, as e os membros da delegação realizaram também uma 
breve reunião com Chrystia Freeland, Ministra das Relações Exteriores do 
Canadá, María Fernanda Espinosa, Ministra das Relações Exteriores e 
Mobilidade Humana do Equador; Carl Greenidge, Vice-Presidente e Ministro 
das Relações Exteriores da Guiana; Kamina Johnson Smith, Ministra das 
Relações Exteriores e Comércio Internacional da Jamaica, e Isabel de Saint 
Malo, Vice-Presidenta e Ministra das Relações Exteriores do Panamá. 

No último dia, a delegação do ParlAmericas conversou com Luis Videgaray, 
Secretário de Relações Exteriores do México e anfitrião da 47ª Assembleia 
Geral da OEA, sobre a importância de fóruns multilaterais para apoiar o 
diálogo político sobre questões regionais urgentes, como a situação na 
Venezuela. O secretário Videgaray ressaltou o papel valioso que o 
ParlAmericas desempenha ao promover este fórum, essencial para que os 
parlamentares participem do sistema interamericano, e que, em sua opinião, 
reforça a regra essencial de que o respeito pelos três poderes de governo - o 
Executivo, o Legislativo e o Judicial - é fundamental para a democracia. 
Concluiu-se o diálogo com o acordo de que a delegação do ParlAmericas 
emitiria um comunicado solicitando garantias de segurança para os 
deputados venezuelanos que participaram da Assembleia Geral. 

"Estou ansioso para trabalhar com a 
OEA para fortalecer o importante 
papel dos parlamentos na 
governança e na elaboracao de 
legislação em todo o hemisfério. A 
OEA oferece um grande fórum onde 
se obtem uma melhor compreensão 
das questões globais, como as 
mudanças climáticas e a igualdade de 
gênero, ao mesmo tempo em que 
permite destacar a abordagem do 
Canadá para o desenvolvimento de 
sociedades democráticas, inclusivas e 
abertas.” 

Deputado 
ROBERT NAULT 
(Canadá), Vice-
Presidente do 
ParlAmericas 

"Essas reuniões 
foram de suma 
importancia para a 
promoção dos 
valores da 
governança 
democrática e 
inclusiva, valores 
que também 
compartilhamos no 
Poder Legislativo." 

Senador 
JOSÉ OLVERA 
(México) 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-del-enfoque-basado-en-los-derechos-en-las-Americas.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-del-enfoque-basado-en-los-derechos-en-las-Americas.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-de-las-respuestas-legislativas-y-ejecutivas-en-las-Americas.pdf
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Una-resena-comparativa-de-las-respuestas-legislativas-y-ejecutivas-en-las-Americas.pdf
http://www.oas.org/pt/sobre/secretario_geral.asp
http://www.oas.org/pt/sobre/secretario_geral_adjunto.asp
http://www.oas.org/es/sap/default.asp
http://www.summit-americas.org/defaults.htm
http://www.parlamericas.org/uploads/documents/Declara%C3%A7%C3%A3o_Venezuela_OEA2017.pdf


"Participar nestas 
instâncias nos permite 
apresentar maneiras 
pelas quais os 
parlamentos podem 
desempenhar seu papel 
no apoio à resolução de 
dificuldades dentro e 
entre Estados." 

Presidente do 
Senado  

CHESTER 
HUMPHREY 

(Granada) 

As resoluções e declarações finais da 47a Assembleia Geral da OEA 
podem ser consultadas em http://scm.oas.org/Ag/documentos/   

"Em primeiro lugar, conhecer 
de forma muito mais precisa 
as dinâmicas seguidas nestas 
Assembleias, conhecer de 
forma clara as posições de 
cada país e, identificar nos 
problemas que os países 
membros enfrentam a 
possibilidade de encontrar 
soluções legislativas que 
ajudem a evitar que assuntos 
tão fundamentais quanto 
democracia, divisão de 
poderes, o respeito pelos 
direitos humanos, entre 
outros, não encontrem 
contratempos em nenhum 
dos nossos países." 

Deputada 
TERESA 
LIZÁRRAGA 
(México) 

"O que mais gostei foi  
de ter a oportunidade 
de estar na Assembleia 
Geral da OEA, para ver 
como funciona, além das 
discussões dos temos 
que, desta vez, 
contaram com um 
assunto central como o 
da situação da 
Venezuela, que 
preocupa a todos."  

Deputada 
MARCELA 
GONZÁLEZ 
SALAS 
(México)  

"Foi muito importante para nós 
participar das reuniões bilaterais 
separadas, para que a instituição 
fosse conhecida... precisamos 
aproveitar bem esse espaço, como a 
organização de parlamentares que 
somos, para interagir com outras 
organizações e outras chancelarias e 
instituições do Estado e da sociedade 
civil."  

Membro da 
Assembleia 

Nacional 
BAIRON VALLE  

(Equador) 

"Reitero o compromisso do 
ParlAmericas de criar espaços que 
facilitem o progresso dos 
parlamentares em uma agenda 
coordenada com metas claras e 
ações concretas para criar legislações 
ambientais inclusivas." 

Deputado 
JAVIER ORTEGA 
(Panamá), 
durante sua 
intervenção na 
sessão de Diálogo 
sobre o Estado de 
Direito e Justiça 
Ambiental 

  

"A presença de parlamentares legitima nosso papel 
em relação às decisões diplomáticas tomadas pelo 
Executivo, permitindo-nos fazer o lobbying 
necessário para posicionar nosso trabalho 
parlamentar."  

Representante 
GERMÁN BLANCO

(Colômbia) 

"Como ex-ministro de Estado responsável pelas Américas, participar 
desta delegação foi uma revelação extraordinária sobre o potencial do 
ParlAmericas como plataforma para participar do sistema 
interamericano. Gostaria que uma análise mais formal com as 
delegações da OEA fosse explorada para as futuras Assembleias Gerais, 
na sequência do diálogo oficial com a sociedade civil, para envolver os 
parlamentares nas questões como a reforma democrática e os direitos 
humanos, que complementariam a OEA em suas várias considerações."  

Deputado 
PETER KENT 

(Canadá)  

"O diálogo entre os 
representantes das 
nações e suas relações 
com os poderes 
legislativos é essencial 
para defender e proteger 
os direitos e os interesses 
dos povos do nosso 
hemisfério." 

Deputado ÁNGEL II ALANÍS 
(México) 

"Como Presidenta da Comissão de 

Relações Exteriores e Organismos 

Internacionais, acredito ser 

especialmente importante que os 

parlamentares participem ativamente de 

instituições multilaterais para fortalecer 

o trabalho que é realizado nos níveis 

regional e internacional."  

Senadora 
LAURA ROJAS 
(México) 

http://scm.oas.org/Ag/documentos/
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VIII CÚPULA DAS AMÉRICAS 

A delegação realizou uma reunião introdutória com o Embaixador 
Antonio García Revilla, Coordenador Nacional do Processo de 
Cúpulas e Diretor Geral de Assuntos Multilaterais e Globais do 
Ministério de Negócios Estrangeiros do Peru, a fim de discutir a 
proposta do ParlAmericas sobre a organização de um reunião oficial 
para parlamentares no âmbito da VIII Cúpula das Américas, que será 
realizada em Lima, Peru, em abril de 2018. 
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ParlAmericas facilita o intercâmbio das MELHORES PRÁTICAS 
parlamentares e promove o DIÁLOGO POLÍTICO COOPERATIVO  

ParlAmericas apoia as políticas e medidas legislativas para 
mitigação e adaptação dos efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

ParlAmericas tem sede em Ottawa, Canadá  

ParlAmericas promove o PARLAMENTO ABERTO apoiando os 
princípios da transparência, prestação de contas, participação 
cidadã e da ética e probidade  

ParlAmericas é a instituição que promove  a DIPLOMACIA 
PARLAMENTAR no SISTEMA INTERAMERICANO  

ParlAmericas trabalha para o fortalecimento da democracia e 
governança através do acompanhamento de PROCESSOS 
ELEITORAIS  

ParlAmericas é composto pelas LEGISLATURAS NACIONAIS dos 
Estados membros da OEA da América do Norte, Central, do Sul e 
do Caribe 

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE DE GÊNERO atuando a 
favor do empoderamento político das mulheres e da aplicação de 
uma perspectiva de gênero no trabalho legislativo 

http://www.parlamericas.org
mailto:info@parlamericas.org
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/albums
https://www.facebook.com/ParlAmericas/

