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Programa Preliminar 
 

17ª Assembleia Plenária do ParlAmericas: A caminho de uma economia circular 
Novembro de 2020 | Online 

 
 

 

Reuniões online: 

Sessão de trabalho em inglês e francês: segunda-feira, 16 de novembro de 2020, 9:30 EST (UTC – 05:00)  

Sessão de trabalho em espanhol e português: sexta-feira, 20 de novembro de 2020, 9:30 EST (UTC – 

05:00) 

Sessão plenária (com interpretação para todos os idiomas oficiais do ParlAmericas): sexta-feira, 27 de 

novembro de 2020, 9:30 EST (UTC – 05:00) 
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#ParlAmericas2020 
 

Relatórios Anuais do ParlAmericas 

 

Como parte da reunião geral anual de seus membros, a Assembleia Plenária do ParlAmericas inclui uma 

sessão de abertura da sessão plenária, espaço no qual serão apresentados os relatórios de prestação de 

contas da presidência do Conselho do ParlAmericas e das respectivas redes de trabalho, para informar 

as delegações parlamentares sobre os sucessos alcançados no ParlAmericas.  

 

Esse ano, tendo em vista que a 17ª Assembleia Plenária será realizada virtualmente, na sexta-feira, 13 

de novembro de 2020, os relatórios de prestação de contas das seguintes autoridades do Conselho do 

ParlAmericas serão compartilhados com os parlamentos membros e publicados em nosso site:  

− Presidenta do ParlAmericas, Membro da Assembléia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador);  

− Presidenta da Rede de Parlamento Aberto (RPA), Senadora Blanca Ovelar (Paraguai);  

− Presidenta da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG), Deputada Maya Fernández 

Allende (Chile);   

− Presidenta da Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas (RPCC), Membro da Assembléia 

Nacional Ana Belén Marín (Equador).  

 

REGISTRE-SE AQUI 

https://survey.zohopublic.com/zs/4dB37K
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Sessões de trabalho da Assembléia Plenária  
 

− Sessão de trabalho em inglês e francês da Assembleia Plenária - segunda-feira, 16 de novembro, 
9:30 EST (UTC – 05:00). Para mais informações, favor consultar a agenda preliminar (disponível em 
inglês) neste link, que será atualizado regularmente. 

 
− Sessão de trabalho em espanhol e português da Assembleia Plenária - sexta-feira, 20 de novembro, 

9:30 EST (UTC – 05:00). Para mais informações, favor consultar a agenda preliminar neste link, que 
será atualizado regularmente. 

 

As sessões de trabalho da Assembleia Plenária contarão com a participação de especialistas em 

economia circular, que oferecerão uma perspectiva inovadora e abrangente sobre sistemas produtivos 

sustentáveis que visem o crescimento econômico, levando em conta o cuidado com o meio ambiente e 

o bem-estar das pessoas. Nessas sessões, os parlamentares terão a oportunidade de discutir modelos 

econômicos circulares e compartilhar boas práticas legislativas que permitem promover uma reativação 

econômica para reduzir as desigualdades agravadas pela pandemia do COVID-19. 

O esboço da declaração será compartilhado durante a semana das sessões de trabalho para 

comentários e observações dos parlamentares, antes da leitura e aprovação durante a sessão plenária.  

 
Sessão plenária da Assembleia Plenária  
 

− Sessão plenária da Assembleia Plenária (com interpretação para todos os idiomas oficiais do 
ParlAmericas) - sexta-feira, 27 de novembro, 9:30 EST (UTC – 05:00). Para mais informações, favor 
consultar a agenda preliminar neste link, que será atualizado regularmente. 

 
Durante a sessão plenária da 17ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, os parlamentos membros 
designarão previamente uma ou um parlamentar para compartilhar os avanços no sentido de alcançar 
uma recuperação econômica sustentável e equitativa pós-COVID-19, com base em modelos circulares e 
no diálogo, durante as sessões de trabalho realizadas nos dias 16 e 20 de novembro, respectivamente. 
Cada legislador terá 5 minutos para sua intervenção.  
 
Da mesma forma, durante a sessão plenária será lida a declaração final, que incluirá os comentários e 
sugestões recebidas até quarta-feira, 25 de novembro.  

Por fim, durante essa sessão, serão renovados os seguintes cargos do Conselho do ParlAmericas (veja o 
anúncio das eleições), que serão anunciadas durante o encerramento da sessão plenária: 

● Presidência do ParlAmericas 
● Vice-presidência do ParlAmericas 
● 2 parlamentos representando a América do Norte 
● 2 parlamentos representando a América Central 
● 3 parlamentos representando o Caribe 
● 3 parlamentos representando a América do Sul 
● O parlamento anfitrião da 18ª Assembléia Plenária, a ser realizada em 2021 

 
 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Preliminary_Agenda_Working_Session1_17PA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Preliminar_Sesion2_17AP_POR.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_Preliminar_Sesion_Plenaria_17AP_POR.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_PA17_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_PA17_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Election_advisory_PA17_POR.pdf
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As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o ParlAmericas no 
iTunes e Google Play para ouvir as sessões de nossas reuniões anteriores. 

 Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo do Canadá.  

 


