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COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

Santiago, 25 de enero de 2020 
 

O ParlAmericas participa da XI Sessão da Comissão Interparlamentar de Acompanhamento da Aliança 
do Pacífico (CISAP, sigla em espanhol) 
 
A membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), Presidenta do ParlAmericas, participou 
nos dias 23 e 24 de janeiro de 2020, da XI Sessão da Comissão Interparlamentar de Acompanhamento da 
Aliança do Pacífico (CISAP), realizada em Santiago, Chile. Nessa ocasião, participaram delegações 
parlamentares do Chile, Colômbia, Equador e México, além da ex-ministra e ex-congressista Ana María 
Choquehuanca (Peru). 
 
Durante a reunião da CISAP, as delegações abordaram questões de alta prioridade na região, como 
migração e mudança climática. Da mesma forma, foram discutidas a situação política, econômica e social 
da América Latina e, o interesse dos países membros e associados da Aliança do Pacífico em alcançar o 
desenvolvimento humano de acordo com as expectativas da região. 
 
Elizabeth Cabezas enfatizou que “espaços como este nos permitem acompanhar iniciativas multilaterais 
que promovem maior crescimento econômico por meio da cooperação e integração entre os países de 
nossa região. Também nos permite ratificar o legislativo, os mecanismos e os regulamentos por meio dos 
quais esses acordos de cooperação são cumpridos.” Enfatizou também, a missão do ParlAmericas no 
fortalecimento da democracia e da governança no hemisfério por meio de diálogo político cooperativo e 
boas práticas legislativas. 
 
Ana María Choquehuanca compartilhou sua experiência na implementação da Bancada Verde 
multipartidária no Congresso da República do Peru, com o apoio do ParlAmericas. Explicou como foram 
estabelecidas as bases para a implementação da bancada, bem como os compromissos de trabalho. 
Ressaltou também, o compromisso do Poder Executivo com a Bancada Verde de promover legislação 
relacionada às mudanças climáticas, áreas de compensação ambiental, recuperação de ecossistemas 
florestais degradados e proteção de reserva naturais. Por fim, salientou a possibilidade de se reproduzir 
essa iniciativa em outros parlamentos do hemisfério. 
 
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga-nos em 
nossas redes sociais através do @ParlAmericas. 
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