Agenda Preliminar
Diálogo Interparlamentar
18ª Assembleia Plenária do ParlAmericas:
Renovando o Contrato Social
26 de novembro de 2021 | 10:30 (UTC – 04:00)
A. 08:30
(UTC – 06:00)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Cidade do México,
México
Nicarágua

B. 09:30
(UTC – 05:00)
Colômbia
Cuba
Equador
Ottawa, Canadá
Panamá
Peru
Washington DC,
Estados Unidos

C. 10:30
(UTC – 04:00)
Bolívia
República
Dominicana
Venezuela

D. 11:30
(UTC – 03:00)
Argentina
Brasília, Brasil Chile
Paraguai

E. 12:30
(UTC - 02:00)
Uruguai

INSCREVA-SE AQUI

A crise sanitária e socioeconômica gerada pela pandemia do COVID-19 exacerbou as já notórias
desigualdades existentes no hemisfério, aumentou a desconfiança pública nas instituições e deu origem
a uma crescente insatisfação social, que tem se manifestado de diversas formas, inclusive por meio de
mobilização social e protestos disseminados em toda a região.
Reconhecendo a complexidade dessas questões, a sessão de diálogo interparlamentar proporcionará um
espaço para discussão e intercâmbio de boas práticas legislativas a respeito do papel dos parlamentos na
restauração da confiança pública nas instituições, às políticas públicas necessárias para superar a grave
crise socioeconômica que assola o hemisfério, bem como às iniciativas de integração regional necessárias
para os processos de reconstrução pós-pandemia.
A. 08:30 – 08:45
B. 09:30 – 09:45
C. 10:30 – 10:45
D. 11:30 – 11:45
E. 12:30 – 12:45

Palavras de Boas-Vindas
● Exma. Senadora Ximena Rincón (Chile), Presidenta do Senado e Anfitriã da
Assembleia Plenária (a confirmar)
● Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas

A. 08:45 – 09:00
B. 09:45 – 10:00
C. 10:45 – 11:00
D. 11:45 – 12:00

Conferencista magistral
● Luis Almagro, Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos
(OEA)

E. 12:45 - 13:00
A. 09:00 – 10:00
B. 10:00 – 11:00
C. 11:00 – 12:00
D. 12:00 – 13:00
E. 13:00 – 14:00

Diálogo de Alto Nível: Renovando o Contrato Social
● Moderadora: Senadora Verónica Camino (México), Presidenta da Rede
Parlamentar para a Igualdade de Gênero do ParlAmericas (RPIG)
● Exmo. Reginald Farley (Barbados), Presidente do Senado
O diálogo de alto nível proporcionará um espaço para análise prospectiva e
intercâmbio de boas práticas legislativas a respeito do papel dos parlamentos diante
da oportunidade de renovar o contrato social, reconhecendo a necessidade de
promover princípios democráticos, restaurar a confiança pública nas instituições
governamentais, promover o avanço de políticas públicas para a superação dos
sérios problemas socioeconômicos enfrentados pelo hemisfério e, discutir iniciativas
de integração regional necessárias para a eficiência dos processos de reconstrução
pós-pandemia.

A. 10:00 – 10:45
B. 11:00 – 11:45
C. 12:00 – 12:45
D. 13:00 – 13:45
E. 14:00 – 14:45

Diálogo entre participantes
Após o diálogo de alto nível, será aberto um espaço interativo para que expositores e
parlamentares das Américas e do Caribe compartilhem conhecimentos e boas práticas
relacionadas ao papel dos parlamentos na renovação do contrato social.

A. 10:45 – 10:50
B. 11:45 – 11:50
C. 12:45 – 12:50
D. 13:45 – 13:50
E. 14:45 – 14:50

Avaliação da sessão
● Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas

A. 10:50 – 11:00
B. 11:50 – 12:00
C. 12:50 – 13:00
D. 13:50 – 14:00
E. 14:50 – 15:00

Palavras de encerramento
● Manzoor Nadir (Guiana), Presidente da Assembleia Nacional e membro do
Conselho do ParlAmericas

Siga @ParlAmericas nas redes sociais
As sessões poderão ser gravadas e transformadas em episódios de podcast.
Encontre o ParlAmericas no iTunes e Google Play para ouvir sessões e
apresentações dos nossos encontros anteriores realizados em todo o hemisfério.

Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo
do Canadá.
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