
                         Democracia, direitos humanos, mudança

climática, igualdade de gênero, parlamento aberto.

 

                                26, 29 de novembro e 10 de dezembro

 

 

                                               Senado do Chile

 

 

                               Evento Virtual

 

                                                     Parlamentares, funcionários

e funcionárias parlamentares, representantes de

organizações da sociedade civil e da juventude de 20

países.

 

 

18ᴬ ASSEMBLEIA PLENÁRIA

#ParlAmericas2021

Esta atividade está alinhada com os ODS 5,8,10, 12,13 e 16.

TEMA:

DATA:

LOCAL:

PARTICIPANTES:

O evento, que coincidiu com o 20º aniversário da criação do

ParlAmericas e da adoção da Carta Democrática

Interamericana da Organização dos Estados Americanos

(OEA), foi dividido em três sessões: um diálogo

interparlamentar no dia 26 de novembro, um diálogo

parlamentar com organizações da juventude e da

sociedade civil das Américas e Caribe no dia 29 de

novembro e, uma sessão plenária no dia 10 de dezembro.

 

Ao longo das sessões, expositores e outros participantes,

realizaram um intercâmbio de reflexões sobre a

importância de aproveitar a oportunidade histórica

oferecida pelos processos de retomada pós-pandemia para

a renovação do contrato social. Observou-se que isso

implicaria na realização de reformas sistêmicas para

fortalecer modelos democráticos, combater as graves

desigualdades existentes na região, reforçar mecanismos

para a participação cidadã, bem como fortalecer sistemas

de proteção social, entre outras questões que ocupam

posição central nessa agenda política.

 

As e os participantes concordaram que um contrato social

renovado deve se basear no reconhecimento inequívoco de

princípios democráticos e direitos humanos e, abordar

questões centrais que preocupam os povos do hemisfério,

dentre as quais as desigualdades sociais e econômicas se

destacam.

 

Conforme ressaltado nas discussões, a renovação do

contrato social deve ser resultado de um diálogo

intergeracional amplo e diverso, que reúna os grupos que

foram excluídos dos processos históricos e sociais que

levaram à construção do contrato social tradicional.

 

Desse modo, os e as parlamentares instaram todos as e os

atores estatais e não estatais a promoverem o consenso

necessário para responder melhor às crescentes demandas

da cidadania por transformações sociais, econômicas,

ambientais e políticas como alicerce para a renovação do

contrato social.

DESTAQUES DA AGENDA
 
Palavras de boas-vindas:

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do
ParlAmericas
Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara
dos Representantes de Trinidad e Tobago e Vice-
Presidenta do ParlAmericas
Senadora Marcela Sabat (Chile), representante do
parlamento anfitrião da assembleia plenária perante o
Conselho do ParlAmericas
Deputado Javier Macaya (Chile), Presidente da RPA do
ParlAmericas
Exma. Alincia Williams Grant, Presidenta do Senado de
Antígua e Barbuda e Membro do Conselho do
ParlAmericas
Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da
RPMC do ParlAmericas

 
Discurso principal:

Luis Almagro, Secretário Geral da OEA
 

 
Moderadores dos diálogos:

Senadora Verónica Camino (México), Presidenta da RPIG
do ParlAmericas
Marc Serré, membro do Parlamento do Canadá e do
Conselho do ParlAmericas
Deputada María Inés Solís (Costa Rica), membro do
Conselho do ParlAmericas

 
Expositores:

Exmo. Reginald Farley, Presidente do Senado de
Barbados
Deputada Paola Vega (Costa Rica), Vice-Presidenta da
RPMC do ParlAmericas da América Central
Representante Juan Carlos Losada (Colômbia)
Paulina Valenzuela, Membro da Convenção
Constitucional do Chile
Jorge Marín, representante do projeto Impacto
Legislativo Jovem

 
 

Palavras de encerramento:
Exmo. Manzoor Nadir, Presidente da Assembleia Nacional
da Guiana e Membro do Conselho do ParlAmericas
Senador Antares Vázquez (México), membro do Conselho
do ParlAmericas

 

ANFITRIÃ(O):

DESTAQUES DAS SESSÕES

A Assembleia Plenária reuniu parlamentares, pessoal

parlamentar e representantes de organizações da

juventude e da sociedade civil das Américas e do Caribe,

com o objetivo de discutir a necessidade da renovação do

contrato social no contexto dos esforços de retomada

pós-pandemia, em resposta às demandas da sociedade

civil, sobretudo de movimentos de jovens, clamando pela

reformulação e transformação de modelosde governança

e desenvolvimento com base em princípios inclusivos,

sustentáveis e democráticos que não deixem ninguém

para trás.

                                 Renovando o Contrato Social

 

 

TÍTULO:
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https://www.oas.org/charter/docs_pt/carta_pt.htm


Fundamental abordar a falta de confiança dos jovens

em partidos políticos, instituições e na democracia de

forma geral, que é particularmente notável nas

Américas e no Caribe. Restabelecer a confiança dos

jovens implicará, entre outras ações e iniciativas,

fortalecer mecanismos para a ampliação de sua

participação em questões públicas, desenvolver

ferramentas para seu empoderamento político e

promover um diálogo intergeracional que resulte em

políticas voltadas à promoção de bem-estar e

crescimento inclusivo.
 

 

Os parlamentos precisam implementar estratégias e

programas para empoderar os jovens, promover sua

liderança política e facilitar sua participação

significativa em assuntos públicos, sobretudo em

processos de tomada de decisão relacionados a

questões que os afetem. Os projetos Impacto

Legislativo da Juventude e Jovens Mulheres Caribenhas

na Liderança (ambos apoiados pelo ParlAmericas)

oferecem percepções para nortear estratégias voltadas

ao alcance dessa meta.

 

Sessão Plenária (10 de dezembro)

 

Durante a sessão, as seguintes delegações parlamentares

apresentaram algumas das iniciativas legislativas que têm

desenvolvido em diferentes áreas, com a colaboração da

sociedade civil e da juventude, com vistas à renovação do

contrato social: Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica

Guatemala, Guiana, Haiti, México, Nicarágua, Panamá,

Paraguai, Santa Lúcia, Suriname e Trinidad e Tobago.

Diálogo Parlamentar com Representantes da Sociedade

Civil e da Juventude (29 de novembro)

Principais reflexões durante a sessão:

 

As e os jovens das Américas e do Caribe têm liderado

movimentos sociais centrados em uma série de

questões, tais como a defesa dos direitos humanos e da

inclusão social, o combate à mudança climática, a

eliminação da desigualdade e a ampliação de

mecanismos de participação, entre outros aspectos.

Essa agenda política implica a realização de

transformações estruturais que precisam ser refletidas

em um novo contrato social.
 

 

É essencial que diálogos entre atores estatais e não

estatais, que visem orientar e moldar o eventual

processo de renovação do contrato social, envolvam

participação significativa da juventude: suas

expectativas para o futuro e propostas de mudança

devem embasar e enriquecer as discussões a respeito

do contrato social do futuro.

 

Experiências, tais como os eventos que levaram à

criação da Convenção Constitucional do Chile,

demonstram que ativismo, mobilização social e

participação de jovens na política podem conduzir a

processos transformativos democráticos e inclusivos

para a renovação do contrato social e de direitos,

deveres, instituições, bem como do relacionamento

entre a cidadania e o Estado.
 

Diálogo Interparlamentar (26 de novembro)

Principais reflexões durante a sessão:

 

A renovação do contrato social deve ser resultado de

um exercício democrático, participativo, coletivo e

inclusivo que reúna um amplo e diverso espectro de

atores estatais e não estatais, de forma que,

aproveitando realizações e conquistas existentes, seja

construído um novo contrato social que atenda melhor

às necessidades dos cidadãos e cidadãs.

 

Para a renovação do contrato social, será essencial

proporcionar espaços para a participação significativa

de grupos sociais que têm sido marginalizados devido a

eventos históricos e, processos sociais que resultaram

no estabelecimento do contrato atual.

 

Haja vista suas profundas implicações para a

sobrevivência da humanidade, o combate à mudança

climática deve ser um dos principais elementos do

contrato social do futuro, devendo envolver uma

transformação dos modelos econômicos atuais em

direção a alternativas de desenvolvimento mais

sustentáveis e socialmente justas.

Os processos de retomada pós-pandemia representam

uma janela de oportunidade para renovarmos o

contrato social, reconstruir melhor e realizarmos

algumas das transformações sistêmicas estruturais

reivindicadas por comunidades, movimentos sociais e

organizações da sociedade civil.

 

No processo de renovação do contrato social, os e as

parlamentares podem facilitar o alcance do consenso

político necessário e representar a vontade do povo,

articulando novas demandas da cidadania para moldar

o contrato social do futuro.
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Luis Almagro, Secretário Geral da Organização dos Estados

Americanos

“A Organização dos Estados Americanos tem sido fiel defensora do

engajamento e cooperação interparlamentares. Na verdade, o

ParlAmericas foi constituído por uma resolução da Assembleia Geral da

OEA com o objetivo de desenvolver o trabalho essencial de criar uma

rede independente voltada à promoção de diálogo interparlamentar,

compartilhamento de experiências e fortalecimento do papel dos

parlamentos nas democracias do hemisfério, as quais se reuniram aqui

na data de hoje para discutir a necessidade da renovação do contrato

social, a própria essência de cada uma das nossas comunidades”.

Senadora Marcela Sabat (Chile), representante do

parlamento anfitrião da 18a Assembleia Plenária perante o

Conselho de Administração do ParlAmericas

A profundidade das demandas dos cidadãos e cidadãs requer ações

efetivas e eficazes por parte do governo, para compreender suas

necessidades e canalizar a energia e força que geram por meio de

canais institucionais e legais. É nessa esfera que as instituições que

representam o povo devem exercer - por definição – protagonismo.”

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do

ParlAmericas

“Esta 18a Assembleia Plenária coincide com o 20o aniversário da

criação do ParlAmericas e adoção da Carta Democrática

Interamericana. Nesse mesmo espírito, também oferecemos um

espaço para abordar o processo de renovação do contrato social.

Essa discussão é extremamente relevante atualmente, em meio a

um cenário político complexo, marcado por sérios obstáculos à

governança corporativa, polarização política e desconfiança do

público nas instituições.

Exma. Senadora Rosa Galvez (Canadá), Presidenta da Rede

Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas
 

“É necessário estabelecer um novo contrato social que melhor atenda

às necessidades e demandas dos cidadãos e cidadãs, o que requer que

fortaleçamos o modelo democrático, reforcemos os mecanismos de

participação em assuntos públicos, fortaleçamos sistemas de proteção

social, transformemos modelos de produção e consumo sob

paradigmas sustentáveis e lidemos com os efeitos da mudança

climática.”

Deputado Javier Macaya (Chile), Presidente da Rede de

Parlamento Aberto do ParlAmericas

“Recentemente, os jovens fizeram um apelo claro e energético pela reinvenção

e transformação de modelos frágeis de governança e desenvolvimento, com

base em princípios inclusivos, sustentáveis e democráticos. Assumimos a

responsabilidade de responder a esse apelo proporcionando um espaço de

diálogo para ouvir os jovens das Américas e do Caribe.”
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Exmo. Manzoor Nadir, Presidente da Assembleia Nacional da

Guiana e Membro do Conselho de Administração do ParlAmericas

“Renovar o contrato social precisa ser, acima de tudo, produto de um

processo intencionalmente democrático, coletivo e inclusivo, que reúna

amplos atores sociais sob a premissa norteadora da Agenda 2030 de

não deixar ninguém para trás. Um diálogo que convoque atores estatais

e não estatais com base na convicção inequívoca de que a democracia

tem sido e será de suma importância para o alcance de mudanças

positivas.”

Senador Antares Vázquez (México), membro do Conselho

do ParlAmericas

“As agendas políticas de organizações e movimentos de jovens das

Américas e do Caribe abragem questões urgentes que precisam fazer

parte desses diálogos sociais e do nosso trabalho legislativo: a luta

contra os efeitos da mudança climática e a consequente

transformação dos modelos de produção e consumo atuais, a

expansão de espaços para participação significativa da cidadania em

assuntos públicos e o fortalecimento de iniciativas de governo aberto.”

Exma. Alincia Williams Grant, Presidenta do Senado de

Antígua e Barbuda e Membro do Conselho de

Administração do ParlAmericas

The urgent fight against the effects of climate change requires that

legislators incorporate intersectional and gender-responsive

approaches into our parliamentary work ... to ensure that climate

plans and just transition processes toward resilient, zero-emission

economies meet their needs and do not exacerbate existing

inequalities.

Exma. Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos

Deputados de Trinidad e Tobago e Vice-Presidenta do

ParlAmericas

“O ParlAmericas, com o desejo de promover o sólido diálogo entre

atores estatais e não estatais necessário para a renovação do contrato

social, concebeu esta Assembleia Plenária como espaço para

intercâmbio de ideias e melhores práticas a respeito de alguns dos

principais temas de importância fundamental para essa conversa

social mais ampla.”
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Declaração

 

A 18a Assembleia Plenária foi encerrada com a leitura da declaração. Entre os compromissos assumidos pelas delegações parlamentares que compareceram ao evento

estão:

Aproveitar os processos de retomada pós-pandemia como oportunidade de renovar o contrato social, reconstruir melhor e realizar transformações sistêmicas urgentes

reivindicadas por diversas comunidades, movimentos sociais e organizações da sociedade civil.

Promover diálogo social democrático e inclusivo que reúna diversos setores da sociedade civil, de modo especial aqueles que foram e/ou ainda são historicamente

marginalizados, para promover o avanço de discussões que facilitem o consenso necessário para a construção do contrato social do futuro.

Instar nossos governos a assegurar que os orçamentos para os esforços de retomada pós-pandemia sejam desenvolvidos segundo abordagens interseccionais,

interculturais e sensíveis ao gênero que apresentem respostas aos impactos diferenciados da pandemia do COVID-19 sobre mulheres, sobretudo mulheres jovens, as

que trabalham no setor informal, gestantes, mães que são chefes de família, bem como crianças e adolescentes.
 

Promover a importância de fortalecer a governança internacional, o multilateralismo e o trabalho coordenado entre países do hemisfério no que se tange a questões

como defesa da democracia, promoção de direitos humanos e igualdade de gênero, proteção de migrantes e combate à mudança climática, com base em respeito,

independência, soberania e autodeterminação.

Resultados da Eleição do Conselho de Administração do ParlAmericas (2022-

2024)

 

O ParlAmericas é gerido por parlamentares para parlamentares e dispõe de um

Conselho de Administração composto por 21 membros, os quais representam países

das Américas do Norte, Sul e Central e do Caribe. Além disso, o Conselho conta com

representantes ex officio do país anfitrião da Assembleia Plenária, o/a Presidente(a)

Imediatamente Anterior do ParlAmericas, os/as diretores(as) do ParlAmericas

Corporation, Secretaria Internacional do ParlAmericas e da Secretaria Geral da

Organização dos Estados Americanos (OEA). Os membros do Conselho são eleitos

pelos parlamentos membros do ParlAmericas, para um mandato de dois anos, em

sistema de rotação, durante a Assembleia Plenária. Os seguintes cargos do Conselho

foram preenchidos durante a Assembleia Plenária em questão:

Representantes da América Central - Belize e Panamá

Representante da América do Sul - Chile

Representante do Caribe - Santa Lúcia
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As pautas completas (26 e 29 de novembro e 10 de dezembro), comunicado de imprensa e vídeos das sessões estão disponíveis para consulta no site do ParlAmericas.
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Esta reunião foi possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá

por meio do Global Affairs Canada, e do Senado do Chile.

Encontre o ParlAmericas no Apple Podcasts,

Google Podcasts, e Spotify, para ouvir as

sessões de nossas reuniões.

PARLAMENTOS REPRESENTADOS

Antígua e
Barbuda

Barbados

Belize

Bolívia

Canadá

Costa Rica

Colômbia

Chile Guiana

Guatemala

Santa Lúcia

São Cristóvão e
Névis

Paraguai

Panamá

Nicarágua

México

Trinidad e Tobago

Suriname

Haiti

Ecuador
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ParlAmericas facilita o intercâmbio de

BOAS PRÁTICAS parlamentares e

promove o DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO em busca dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói

PARCERIAS COM DIVERSAS

PARTES INTERESSADAS como jovens

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO

ABERTO apoiando os princípios da

transparência, prestação de contas,

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35

LEGISLATURAS NACIONAIS dos

países da América do Norte, Central, do Sul

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o

fortalecimento da democracia e

governança através do acompanhamento

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas

legislativas para mitigação e adaptação dos

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE

DE GÊNERO atuando a favor do

empoderamento político das mulheres e da

aplicação de uma perspectiva de gênero no

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: + 1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

