
 
 

  

 

Agenda Preliminar 

Sessão Plenária 

18ª Assembleia Plenária do ParlAmericas: 

Renovando o Contrato Social  

 

         Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 | 10:30 (UTC – 04:00) 
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A crise sanitária e socioeconômica desencadeada 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, manifestada de diversas formas, incluindo mobilização social e 

protestos disseminados em toda a região.  

 

Reconhecendo a complexidade dessas questões, a sessão plenária oferecerá um espaço para os 

parlamentos membros compartilharem as diversas iniciativas legislativas que têm desenvolvido em 

diferentes áreas, com contribuições da sociedade civil e da juventude, visando à renovação do contrato 

social. Também será realizada a leitura da declaração e o anúncio dos resultados da eleição para o 

Conselho de Administração do ParlAmericas, bem como o anúncio do parlamento anfitrião da 19a 

Assembleia Plenária. 

 

A. 08:30 – 08:45 Palavras de boas-vindas 

● Senadora Marcela Sabat (Chile), representante do Parlamento anfitrião da 

Assembleia Plenária no Conselho do ParlAmericas 

● Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidad e Tobago), Presidenta da Câmara 

de Representantes e Vice-Presidenta do ParlAmericas 

● Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas 

 

 

 

B. 09:30 – 09:45 
C. 10:30 – 10:45 
D. 11:30 – 11:45 
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A. 08:45 – 11:15 Apresentações das delegações parlamentares 
Cada delegado parlamentar terá cinco minutos para apresentar iniciativas 
legislativas que têm sido desenvolvidas com relação a diferentes áreas e temas, com 
o auxílio da sociedade civil e da juventude, visando à renovação do contrato social. 

 Moderadora: Deputada María Inés Solís (Costa Rica), Membro do Conselho 
do ParlAmericas 

 
 

B. 09:45 – 12:15 
C. 10:45 – 13:15 
D. 11:45 – 14:15 
 

A. 11:15 – 11:30 Leitura da declaração  
A declaração adotada pelos legisladores será lida em espanhol, idioma oficial do 
Parlamento anfitrião. 

B. 12:15 – 12:30 
C. 13:15 – 13:30 
D. 14:15 – 14:30 
 
 
A. 11:30 – 12:00 Encerramento da sessão plenária da Assembleia Plenária 

Moderadora: Alisha Todd, Diretora Geral do ParlAmericas 
● Anúncio do parlamento anfitrião da 19a Assembleia Plenária 
● Anúncio das próximas reuniões 
● Resultados da eleição para o Conselho de Administração do ParlAmericas 
● Avaliações 
● Palavras de encerramento 

B. 12:30 – 13:00 
C. 13:30 – 14:00 
D. 14:30 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 


