
 
 
 

  

 

Agenda 

Sessão Plenária e Eleições da RPIG 

13o Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas 

Reforçando a Proteção Social Além do COVID-19: O que os Dados Revelam 
 

segunda-feira, 4 de outubro de 2021 | 10:30-13:30 (UTC – 04:00) 

 
D. 11:30  

(UTC – 03:00) 

Brasília, Brasil  

 

 

  

A Sessão Plenária do 13o Encontro da Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas dará 

espaço a um intercâmbio interparlamentar sobre planejamento e ações nacionais para o fortalecimento de 

sistemas de proteção social, em resposta a vulnerabilidades criadas ou exacerbadas pela pandemia do COVID-

19. O evento dará ênfase especial à forma de assegurar que esses sistemas tenham por base a coleta e o uso de 

dados desagregados por gênero e outras variáveis e, evidências a respeito das experiências de diferentes grupos 

populacionais.  

Nessa sessão, serão apresentados relatos sobre o aprendizado adquirido ao longo das sessões anteriores do 

Encontro, como forma de embasar mais discussões sobre a ligação das ações de proteção social ao alcance das 

metas de combate à desigualdade e vulnerabilidade.   

Questões administrativas formais da RPIG também serão abordadas nessa sessão, incluindo eleições para o 

Comitê Executivo da RPIG e a análise da declaração final do Encontro. 

D. 11:30 – 11:50 Palavras de boas-vindas 

● Exma. Valerie Woods (Belize), Presidenta da Câmara dos Representantes e 

coanfitriã do Encontro da RPIG 

● Exmo. Gladys Valentina Alarcón Farfán (Bolívia), 1ª secretaria da Câmara dos 

Senadores, parlamento coanfitrião do Encontro 

● Exma. Deputada Maya Fernández Allende (Chile), Presidenta da RPIG 

 

 

D. 11:50 – 12:10 Relatórios sobre os diálogos realizados como parte do 13o Encontro da Rede 
Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas 

● Apresentação das principais conclusões extraídas da Sessão de Diálogo 

Interparlamentar por a moderadora- Senadora Natalie Campbell-Rodriques 

(Jamaica) 

● Relatórios de as Representantes da Sociedade Civil e da Juventude: 

o Alicia Wallace, Igualdade Bahamas 
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o Floridalma López, Parlamento da Guatemala para Crianças e 
Adolescentes 

● Apresentação das principais conclusões extraídas do Diálogo Parlamentar 
com Representantes da Sociedade Civil e da Juventude por a moderadora- 
Senadora Verónica Camino Farjat (México) 

 
D. 12:10 – 13:50 Experiências parlamentares na promoção da proteção social inclusiva durante e 

após o COVID-19 
● Moderadora: Deputada Jezmi Lizeth Barraza Arraut (Colômbia) 

● Expositores(as): 

o Honorável Dra. Marie-Françoise Mégie (Canadá), Senadora 
o Deputada Jimena López (Argentina) 

o Excelentíssima Dra. Adis King (Dominica), Ministra do 

Desenvolvimento e Empoderamento da Juventude, Jovens em 

Risco, Assuntos de Gênero, Segurança de Idosos e Dominicanos com 

Deficiências 

o Deputada Kayra Harding (Panamá)  

o Outros(as) expositores(as) por confirmar 

 

Concessão da palavra a outras delegações  
 

 

D. 13:50 – 13:55 Apresentação da Rede de Funcionárias e Funcionários para a Igualdade de Gênero 

  

D. 13:55 – 14:15 Leitura da Declaração 
  
D. 13:55 – 14:25 Eleições 

● Presidente(a) da RPIG 

● Vice-Presidente(a) da RPIG para a América do Norte 

● Vice-Presidente(a) da RPIG para a América Central 

● Vice-Presidente(a) da RPIG para a América do Sul 

● Vice-Presidente(a) da RPIG para o Caribe  

 

  

D. 14:25 – 14:30 Encerramento 

● Presidenta-eleita da RPIG  

 

 

 Siga @ParlAmericas nas redes sociais.  
 

  
As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o 
ParlAmericas no iTunes, Spotify e Google Play para ouvir sessões dos nossos 
encontros anteriores. 
 

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

 


