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O ParlAmericas participou da sessão ordinária do Conselho Permanente da Organização dos 
Estados Americanos  
 
Ottawa, Canadá, 22 de fevereiro de 2023 
 

Na data de hoje, a Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas, e o Exmo. 
Claudius J. Francis (Santa Lúcia), Presidente da Assembleia Legislativa e membro do Conselho de 
Administração do ParlAmericas, participaram como representantes da Organização da sessão 
ordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA), convocada 
por seu Presidente, Sua Excelência o Embaixador Anthony Phillips-Spencer, Representante 
Permanente de Trinidad e Tobago. 
 
Nessa ocasião, a participação do ParlAmericas teve como objetivo apresentar ao Conselho 
Permanente uma síntese do trabalho realizado pela Organização desde sua participação na 
última sessão ordinária do Conselho, em fevereiro de 2022. A Senadora Blanca Ovelar e o Exmo. 
Claudius J. Francis também informaram sobre as ações tomadas em resposta às missões adotadas 
tanto na IX Cúpula das Américas quanto na 52ª Assembleia Geral da OEA, de promover o 
envolvimento parlamentar no Sistema Interamericano por meio do ParlAmericas. Finalmente, os 
representantes do ParlAmericas refletiram sobre o papel da diplomacia interparlamentar e como 
as atividades do ParlAmericas em 2023 estão alinhadas com os esforços e prioridades da OEA. 
 
Em seus comentários, a Presidenta Ovelar declarou o seguinte: “Reafirmamos hoje perante os 
senhores e senhoras a disposição inabalável do ParlAmericas de cumprir as missões que lhes 
foram atribuídas e de contribuir, em um momento particularmente delicado para o nosso 
hemisfério, para a busca de soluções dos problemas prementes enfrentados por nossos 
concidadãos, o que faremos de forma coordenada e sob as convicções democráticas que nos 
unem.” 
 
Por sua vez, o Exmo. Claudius J. Francis destacou: “Este ano, o ParlAmericas dedicará seus 
esforços a trabalhar em questões como migração, combate à desinformação e propaganda 
computacional, soberania e insegurança alimentar, bem como o efeito agravante das crises 
climáticas. Todos esses são desafios urgentes em nosso hemisfério, e fazem parte das discussões 
políticas e do trabalho técnico aqui na OEA, os quais também foram identificados como 
prioridades máximas por nossos parlamentos membros.” 
 
A participação do ParlAmericas na mais recente sessão do Conselho Permanente da OEA, 
exemplifica o espírito de colaboração entre as duas organizações e reflete a importância de 
promover o multilateralismo e a cooperação no mais alto nível do Sistema Interamericano para 
tratar de questões importantes para o hemisfério. 
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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 

nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 

intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A sede 

da Secretaria Internacional do ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite 

www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 

 
Para mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas acesse 

www.parlamericas.org  e siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
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