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Ottawa, Canadá, 21 de junho de 2018
O ParlAmericas comemora a aprovação da Lei que estabelece o mês do patrimônio latino-americano,
pelo Parlamento do Canadá
O ParlAmericas comemora a aprovação histórica do Projeto de Lei S-238, que estabelece o mês da herança
latino-americana, pela Câmara dos Comuns (300 votos a favor - zero contra). A Lei, proposta pelo falecido
Senador Tobias C. Enverga Jr., foi aprovada em 20 de junho de 2018, e reconhece as importantes
contribuições econômicas e políticas feitas pelos membros da comunidade latino-americana à sociedade
canadense, designando o mês de outubro como o mês da herança latino-americana. Dessa forma, instituiuse de maneira significativa uma forma de lembrar, celebrar e educar o público, em geral, sobre tais
contribuições.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2011, existem cerca de 750.000 pessoas
de ascendência latino-americana no Canadá, das quais, aproximadamente, 50% têm menos de 25 anos de
idade, sendo um dos grupos populacionais de maior crescimento no País. Durante o debate deste Projeto
de Lei, no Senado e na Câmara dos Comuns, parlamentares de todos os partidos políticos reconheceram as
importantes contribuições dos latino-americanos para a cultura, a história e a economia do Canadá. Esta lei
representa um momento de grande importância para a comunidade latina e é um exemplo de
multiculturalismo.
O Senador Tobias C. Enverga Jr. faleceu em 2017, durante uma viagem de trabalho em que participou da
Assembleia Plenária Anual do ParlAmericas, no exercício de suas funções como membro da delegação
canadense da Instituição. A aprovação desta lei é um testemunho de seu legado e compromisso com a
comunidade latino-americana.
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