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 O  ParlAmericas  par�cipou  da  sessão  ordinária  do  Conselho  Permanente  da  Organização  dos 
 Estados Americanos (OEA) no dia 2 de fevereiro de 2022 

 A  sessão  contou  com  a  par�cipação  da  Senadora  Blanca  Ovelar  (Paraguai),  Presidenta  do 
 ParlAmericas  e,  da  Exma.  Bridgid  Annise�e-George  (Trinidad  e  Tobago),  Presidenta  da  Câmara 
 dos  Deputados  e  Vice-Presidenta  do  ParlAmericas,  no  dia  2  de  fevereiro  de  2022,  convocada  por 
 seu  Presidente,  Sua  Excelência  o  Embaixador  Everson  Hull,  Representante  Permanente  de  São 
 Cristóvão e Neves. 

 A  par�cipação  da  Presidenta  Blanca  Ovelar  e  da  Vice-Presidenta  Annise�e-George  teve  como 
 obje�vo  apresentar  às  delegações  diplomá�cas  o  trabalho  que  o  ParlAmericas  tem 
 desenvolvido  no  hemisfério,  ao  longo  dos  seus  vinte  anos  de  existência,  e  compar�lhar  visões 
 sobre o futuro. 

 Em  seu  discurso,  a  Presidenta  Blanca  Ovelar  abordou  o  papel  do  ParlAmericas  no  Sistema 
 Interamericano,  observando  que  “nossos  membros  diversos  e  proa�vos,  representados  pelos 
 órgãos  legisla�vos  do  hemisfério,  reconhecem  que  o  fortalecimento  da  cooperação  entre  os 
 poderes  execu�vo  e  legisla�vo  dos  países  das  Américas  e  do  Caribe  é  condição  essencial  para  o 
 avanço  da  democracia,  direitos  humanos,  segurança  mul�dimensional  e  desenvolvimento 
 sustentável, alicerces da OEA e causas que também apoiamos no ParlAmericas.” 

 A  Vice-Presidenta  Annise�e-George,  por  sua  vez,  afirmou  que  “haja  vista  as  incertezas  e 
 polarizações  que  caracterizam  o  mundo  de  hoje,  é  mais  urgente  do  que  nunca  que  nossas 
 medidas  sejam  bem  coordenadas  e  nossos  elos  polí�cos  sólidos.  Devemos  manter  canais  de 
 comunicação  abertos  e  constantes.  Um  con�nuo  intercâmbio  entre  os  poderes  do  Governo  -  em 
 espaços  de  tão  alto  nível  como  este  -  representa  uma  oportunidade  essencial  para  o 
 fortalecimento do diálogo democrá�co e sua transformação em ações significa�vas.” 

 A  par�cipação  do  ParlAmericas  na  mais  recente  sessão  do  Conselho  Permanente  da  OEA  é  fruto 
 do  relacionamento  próximo  entre  essas  duas  organizações,  um  reflexo  verdadeiro  da 
 importância  da  promoção  do  mul�lateralismo  para  lidarmos  com  questões  importantes  para  o 
 hemisfério. 

 Clique  neste  link  para  assis�r  as  apresentações  da  Presidenta  Blanca  Ovelar  e  da  Vice-Presidenta 
 Annise�e-George. 
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 O ParlAmericas é a ins�tuição 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 polí�co 
 coopera�vo, facilita o intercâmbio de boas prá�cas legisla�vas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em 
 seu trabalho.  A Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em O�awa, Canadá. Para mais informações, visite 
 www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva 
 para info@parlamericas.org. 

https://www.youtube.com/watch?v=4CIy6eu8Q5s&t=6215s&ab_channel=OASOEAVideos


 Para  mais  informações  sobre  o  trabalho  desenvolvido  pelo  ParlAmericas  acesse 
 www.parlamericas.org  e siga @ParlAmericas nas redes  sociais. 

http://www.parlamericas.org/

