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Para divulgação imediata
Ottawa, 24 de setembro de 2019
O ParlAmericas participa da primeira sessão ordinária da Bancada Verde Multipartidária do Congresso
da República do Peru

O ParlAmericas teve o prazer de participar na última sexta-feira, 13 de setembro, da primeira sessão
ordinária da Bancada Verde Multipartidária do Congresso da República do Peru, realizado na cidade de
Lima. Essa reunião contou com a participação de parlamentares e membros da Bancada Verde,
representantes do governo nacional, incluindo a Ministra do Meio Ambiente, Exma. Lucía Ruiz Ostoic, e
representantes de organizações internacionais e da sociedade civil.
Durante a sessão liderada pela Deputada Ana María Choquehuanca, Coordenadora da Banacada e VicePresidenta para a América do Sul da Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do ParlAmericas, os
participantes adotaram o documento que cria a Bancada Verde. Estabeleceu-se também, as bases e
compromissos de trabalho e coordenação de ações com o Poder Executivo que, por meio da Exma.
Ministra, se comprometeu a colaborar com a Bancada para avançar na legislação relacionada às mudanças
climáticas, áreas de compensação ambiental, recuperação de ecossistemas florestais degradados e
proteção de áreas naturais protegidas. Além disso, o Executivo comprometeu-se a oferecer um plano de
treinamento sobre questões ambientais prioritárias, dirigido aos assessores do Congresso.
O programa de mudanças climáticas do ParlAmericas, em coordenação com o escritório da Deputada
Choquehuanca, ofereceu suporte técnico durante o processo de criação do grupo multipartidário,
exclusivo no hemisfério. O ParlAmericas espera continuar apoiando a Bancada na definição e
implementação de ações concretas que consolidem esse importante espaço de diálogo entre os
legisladores e, entre esses e outros atores envolvidos na busca de ações ambientais e climáticas eficazes.
O ParlAmericas reitera seu compromisso e apoio aos parlamentos da região que estão interessados em
explorar a adoção de mecanismos semelhantes.
Para mais informações e atualizações sobre a Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do ParlAmericas,
visite http://www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais usando a hashtag
#ParlAmericasCC

-30O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por
35 legislaturas nacionais da América do Norte, Central e do Sul, e do Caribe, o ParlAmericas facilita o intercâmbio
de melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para mais informações, visite
http://www.parlamericas.org ou, escreva para info@parlamericas.org

