
 

 

 
 

Grupo de Igualdade de Gênero 
 
 

Parlamentares interessadas (os) em tornarem-se membros do Grupo de Igualdade Gênero, 
por favor, entrar em contato com Lisane Thirsk, Gerente de Programa - Igualdade de 
Gênero, pelo e-mail: lisane.thirsk@parlamericas.org. Pedimos que, por favor, indiquem as 
áreas específicas abordadas em que seu trabalho sobre este tópico, bem como suas 
informações e preferência para contato. As inscrições serão recebidas até o dia 31 de agosto 
de 2016 e as nomeações serão realizadas em setembro de 2016. 

 

 
TERMOS DE REFERÊNCIA  

(2016-2017)  
 
Mandato 

O Grupo de Igualdade Gênero do ParlAmericas será responsável por oferecer orientação e 
supervisionar os programas e atividades do ParlAmericas sobre os direitos das mulheres e 
igualdade de gênero. O Grupo fará recomendações à equipe responsável pelo Programa de 
Gênero na Secretaria Internacional do ParlAmericas, sobre o desenvolvimento de objetivos 
estratégicos e sobre os planos anuais de trabalho (calendário de atividades, prioridades 
temáticas), bem como acompanhar os compromissos firmados durante os diferentes Encontros 
Anuais. 
 
A Presidenta do Grupo de Mulheres Parlamentares do Parlamericas (GdMP) será responsável 
por reportar sobre o trabalho do Grupo Consultivo à Diretoria do ParlAmericas. 
 

Composição  

O Grupo será composto do Comitê Executivo do Grupo de Mulheres Parlamentares do 
ParlAmericas (Presidente, Vice-Presidente e Secretária) além de outros 3 a 5 membros. 
 
Os membros do Comitê Executivo serão eleitos para um mandato de dois anos durante a 
Assembleia Plenária do ParlAmericas. A presidenta do Grupo de Mulheres Parlamentares 
também será a segunda Vice-Presidenta do ParlAmericas, com direito de voto no Conselho de 
Administração da organização (veja o Capítulo XIV do Estatuto do ParlAmericas).  
 

Os outros membros do Comitê Consultivo serão parlamentares membros do ParlAmericas, 

apontados pelo Comitê Executivo, por meio de um processo de inscrição aberto. As inscrições 

serão revistas pela equipe do programa de gênero da Secretaria Internacional do ParlAmericas, 

de modo a fazer recomendações ao Comitê Executivo, levando-se em consideração a 

diversidade de representação: juventude, gênero (o Grupo Consultivo objetiva ter no mínimo 

um membro do sexo masculino) e sub-região (América do Norte, Central e do Sul e Caribe).  
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Reuniōes  

Os (as) membros do Grupo se reunirão presencialmente uma vez por ano, por ocasião da 

Assembleia Plenária do ParlAmericas. 

 
O Grupo manterá comunicações regulares, via e-mail, grupos de chat ou vídeo conferência via 
Skype, facilitadas pela Secretaria Internacional do ParlAmericas. Se necessário, os membros 
também poderão remeter, individualmente, recomendações baseados em seus conhecimentos 
de causa, carreira e experiência.  
 

Membros 

Posição Membro Atual  Mandato  Papéis  
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Presidenta do Grupo de 
Mulheres Parlamentares 
(GoWP) 

Gina Godoy, Membro 
da Assembleia  
Nacional, Equador 

2015-
2017 

Informar ao Conselho de 
Administração do 
ParlAmericas as 
atividades do Grupo, 
supervisionar a 
implementação e o 
fortalecimento do 
trabalho do GdMP  

Vice-Presidenta do GoWP 
Claudia Nogueira, 
Membro da Câmara 
dos Deputados, Chile 

2014-
2016 

Na ausência da 
Presidente, informar ao 
Conselho de 
Administração sobre as 
atividades do Grupo; dar 
apoio à implementação 
e ao fortalecimento do 
trabalho do GdMP 

Secretária do GoWP 

Magda Rodríguez, 
Membro da Câmara 
dos Deputados, 
República 
Dominicana 

2014-
2016 

Dar apoio à 
implementação e ao 
fortalecimento do 
trabalho do GdMP 
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Membro TBD 
2016-
2017 

Oferecer 
recomendações sobre 
as atividades do GdMP  

Membro TBD 
2016-
2017 

Oferecer 
recomendações sobre 
as atividades do GdMP  

Membro TBD 
2016-
2017 

Oferecer 
recomendações sobre 
as atividades do GdMP  

Membro TBD 
2016-
2017 

Oferecer 
recomendações sobre 
as atividades do GdMP  

Membro TBD 
2016-
2017 

Oferecer 
recomendações sobre 
as atividades do GdMP  

 
 



 
 
Membros Ex-Officio  

Position Current Member Term Roles 

Presidenta do 
Conselho de 
Administração do 
ParlAmericas 

Marcela Guerra, Senadora, 
México 

2014-2016 

Participar das reuniões do 
Grupo de acordo com as 
necessidades do Programa, 
disponibilidade e 
conveniência.  

Diretora Geral do 
ParlAmericas 

Alisha Todd NA 

Participar das reuniões do 
Gupo de acordo com as 
necessidades do Programa, 
disponibilidade e 
conveniência. 

Staff do Programa 
de Gênero da 
Secretaria 
Internacional do 
ParlAmericas  

Lisane Thirsk NA 
Coordenar o trabalho do 
Grupo; implementar o Plano 
anual do GdMP  

 
 


