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Vice-Presidência 

Exma. Bridgid Annisette-George 
Presidenta da Câmara de 

Representantes, Trinidad e 
Tobago 

A Sra. Annisette-George foi eleita pela primeira vez como senadora e 
procuradora-geral, em 08 de Novembro de 2007 e, assim, tornou-se a 
terceira mulher a ocupar esse cargo na história de Trindade e Tobago, 
depois de Kamla Persad-Bissessar e Glenda Morean-Phillip. Ex-aluna do 
Convento Saint Joseph, em Porto de Espanha, Bridgid é também 
graduada pela Universidade das Índias Ocidentais, tendo obtido o 
bacharelado em Direito por essa instituição em 1981. Antes de assumir a 
posição de procuradora-geral, ela era a única profissional no escritório de 
advocacia Messrs. G.R. Annisette & Co. Ela ocupou vários cargos, tanto no 
setor público quanto no privado, incluindo os de Comissária na Comissão 
de Valores Mobiliários de Trinidad e Tobago (2003); presidenta da 
Empresa Regional Diego Martin (1999-2003) e professora associada e 
conferencista na Faculdade de Direito de Wooding Hugh. Tornou-se 
membro do Parlamento após 24 anos de experiência como advogada e, 
foi eleita presidenta da Câmara dos Representantes em 23 de Setembro 
de 2015, cargo que ocupa atualmente.  

Presidência 

A Sra. Ovelar é Senadora Nacional reeleita para o mandato de 2018-2023, 
pelo Paraguai. Anteriormente, ocupou os cargos de Ministra da Educação 
e Cultura e de Coordenadora do Gabinete Social da Presidência da 
República, no período de 2002 a 2007. Atuou também como Vice-Ministra 
da Educação, Diretora Nacional de ensino superior, Professora, e 
Pesquisadora da Universidade Nacional de Assunção. Foi candidata à 
presidência da República do Paraguai para o período 2008-2013.  

Blanca Ovelar 
Senadora, Paraguai 

COMITÊ EXECUTIVO 

O ParlAmericas é dirigido por e para parlamentares e possui um Conselho de Administração composto 
por 21 cargos que representam países da América do Norte, Central e do Sul e do Caribe.  

Também fazem parte do Conselho representantes do parlamento anfitrião da Assembleia Plenária, da 
presidência imediatamente anterior, dos diretores da Corporação e da Secretaria Internacional do 
ParlAmericas e, da Secretaria-Geral da OEA.    



 

 

2a Vice-Presidência e 
Presidência da Rede de 

Parlamento Aberto  

O SenadorJavier Macaya é Advogado formado pela Pontifícia 
Universidade Católica do Chile, mestre em Gestão e Administração 
Tributária pela Universidade Adolfo Ibáñez, e possui um diploma em 
Reforma Processual Penal pela Universidade de Valparaíso. Trabalhou 
como advogado na Corporação Municipal de Viña del Mar para o 
Desenvolvimento Social. Em dezembro de 2009, foi eleito Deputado em 
representação do Partido da União Democrática Independente (UDI), do 
qual é Presidente, para a Sexta Região do Libertador Bernardo O Higgins, 
distrito N° 34 (legislatura 2010-2014), sendo reeleito em 2013. Em 2017 foi 
novamente reeleito por Rancagua, distrito nº 15, para o período 2018-
2022. Atualmente, também é membro do Grupo Bicameral de 
Transparência que lidera os esforços e planos de ação de parlamento 
aberto no Congresso Nacional do Chile.  Javier Macaya 

Senador, Chile 

2a Vice-Presidência e 
Presidência da Rede 
Parlamentar para a 

Igualdade de Gênero  

2a  Vice-Presidência e 
Presidência da Rede de 

Mudanças Climáticas    

 

Verónica Camino Farjat 
Senadora, México 

Verónica Noemí Camino Farjat é Senadora eleita pelo Estado de Yucatán e 
Secretária do Conselho de Administração na atual legislatura do Senado 
da República do México. É formada em Direito pela Universidade Marista 
do Estado de Yucatán, com mestrado em Administração Pública e, 
atualmente faz doutorado em Gestão Estratégica e Políticas de 
Desenvolvimento na Universidade Anáhuac-Mayab. 
Em 2015, foi eleita deputada local no Honorável Congresso do Estado de 
Yucatán. Anteriormente, atuou como diretora geral do Centro Estadual de 
Prevenção Social de Delito e Participação Cidadã do Estado de Yucatán e, 
secretária executiva da Comissão Interinstitucional para a Prevenção do 
Crime. Além disso, durante os anos de 2007 a 2012, atuou como chefe do 
departamento de treinamento, educação e extensão do Centro Estadual 
de Desenvolvimento Municipal do Estado de Yucatán e, como 
Coordenadora Estadual da “Agenda desde lo local''.   

A Sra. Rosa Galvez, originalmente do Peru, é uma das maiores 
especialistas do Canadá em controle de poluição e seus efeitos na saúde 
humana. Ela tem Ph.D. em Engenharia Ambiental pela Universidade 
McGill, é professora na Universidade de Laval à Québec desde 1994, tendo 
atuado como Diretora do Departamento de Engenharia Civil e Hídrica de 
2010 a 2016. Ela é especialista em descontaminação de água e solo, gestão 
de resíduos, e avaliação de risco e impacto ambiental. Ela tambem é 
membro da Ordem dos Engenheiros do Québec, da Sociedade Canadense 
de Engenharia Civil e dos Engenheiros Sem Fronteiras. Foi nomeada para 
o Senado em 6 de dezembro de 2016, representando o Québec (Bedford) 
e é uma Senadora independente (sem partido político). Seu trabalho 
como legisladora tem como foco o fortalecimento da proteção ambiental, 
a perspectiva de gênero e a igualdade de renda, bem como a 
transparência governamental.  Foi eleita Presidenta da Rede Parlamentar 
sobre Mudanças Climáticas durante a 5ª Reunião ,realizada em junho de 
2021, e também ocupa o cargo de Tesoureira da Corporação do 
ParlAmericas. 

Rosa Gálvez 

Senadora, Canadá  

 
 



 

 

Bacharel em Comunicação Social, com especialização em Comunicação Institucional 

pela Escola de Comunicação Social da Universidade Nacional de Córdoba. Em 2017, 

foi nomeada Secretária da Juventude da província de São Luís, e, em outubro do 

mesmo ano, foi eleita Senadora Nacional. Assumiu o cargo em dezembro, aos 30 

anos de idade, tornando-se a mais jovem legisladora da história do Senado. As 

principais áreas a que dedica seu trabalho legislativo são juventude; mulheres e 

identidades diversas; e meio ambiente. Entre os projetos de lei que apresentou estão 

a Lei Nacional da Juventude (Ley Nacional de Juventudes) e a Lei de Alfabetização 

Financeira (Ley de Alfabetización Financiera) (ambas as quais foram aprovadas pelo 

Senado e encaminhadas à Câmara dos Deputados para análise e sanção); e a Lei 

Yolanda (Ley Yolanda), em vigor no país desde dezembro de 2020, a qual visa 

garantir educação abrangente para funcionários públicos sobre questões 

ambientais, com base no desenvolvimento sustentável e ênfase especial na 

mudança climática. Atualmente, preside a Comissão Política da Mulher, é secretária 

da Comissão sobre População e Desenvolvimento Humano e membro das comissões 

sobre Legislação Geral; Indústria e Comércio; Direitos e Garantias; Sistemas, Mídia e 

Liberdade de Expressão; Ciência e Tecnologia; Saúde; e da Comissão Conjunta 

María Eugenia Catalfamo  

Senadora, Argentina  

Vlado Mirosevic 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Chile 

REPRESENTANTES REGIONAIS 

América do Sul  

América do Sul  

América do Sul  

Honorable Germán Blanco 
Álvarez 

Membro da Câmara de 
Representantes, Colômbia 

O Sr. Mirosevic nasceu na cidade de Arica, é bacharel em Ciências Políticas pela 
Universidade Central do Chile, e possui mestrado em Jornalismo e Comunicação 
Digitais pela Universidade Mayor do Chile. Atuou como presidente do Partido 
Liberal do Chile de 2012 a 2013, do qual foi cofundador juntamente com uma 
geração jovem sub-35. Foi eleito Deputado pela primeira vez para um mandato 
de 2014 a 2018 e reeleito para o período de 2018 a 2022. Também foi membro de 
comitês de Relações Exteriores, Zonas Extremas e da Antártica Chilena. No 
Congresso Nacional, tornou-se defensor de questões regionais, software livre, 
direitos civis, energia renovável e transparência. Em 2021, foi reeleito para um 
terceiro mandato, de 2022 a 2026, e nomeado para comitês de Finanças, 
Relações Exteriores e Zonas Extremas. Em novembro de 2022, foi nomeado 
Presidente da Câmara dos Deputados, cargo que ocupará até junho de 2023. 

Germán Blanco é advogado especializado em administração pública, cultura 
política, direitos humanos e direito internacional humanitário, com mestrado 
em administração pública. Durante sua carreira profissional, atuou como 
professor universitário, Gestor de Segurança Social do Departamento de 
Antioquia, e Diretor da Edatel Antioquia. É também major de reserva do 
Exército Nacional da República da Colômbia. Em sua carreira política, 
destacou-se pela promoção e defesa de questões sociais, do movimento pró-
vida, da economia solidária, da proteção do meio ambiente e dos esportes. Na 
Assembléia do Departamento de Antioquia, atuou como membro de 2001 a 
2007 e como Presidente em 2006. Desde 2010, é membro da Câmara dos 
Representantes, onde, antes de se tornar Presidente, atuou como Primeiro 
Vice-Presidente e membro dos Comitês de Assuntos Econômicos. Além disso, 
é Fundador e Copresidente da Convenção Política de Preservação e Oceanos 
do Congresso da Colômbia e representante do Parlamento Colombiano no 
ParlAmericas. Presidiu a Mesa Diretiva da Câmara dos Representantes, tendo 
sido eleito com unanimidade pelos seus colegas em 20 de julho para o período 
de 2020-2021.  



 

 

América do Sul 

Carolyn Trench-Sandiford é uma das principais defensoras, na mídia, 
conferências e fóruns, de estruturas de governança e planejamento 
saudáveis e, reformadas destinadas a reduzir as desigualdades de gênero 
e espaciais, eliminar disparidades econômicas e sociais e melhorar a 
qualidade de vida de comunidades marginalizadas. Defende ainda os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e faz parcerias com os setores 
público e privado e organizações da sociedade civil,  universidades e 
grupos comunitários para cumprir o ODS 11 para comunidades seguras, 
inclusivas, resilientes e sustentáveis. É especializada nas áreas de 
planejamento e direito ambiental. Preside ainda a Belize Planning 
Association e a Caribbean Planners Association e, é Vice-Presidenta da 
Commonwealth Planners Association. É membro da Rede de Líderes do 
Caribe 2030, do grupo regional de reflexão e ação com mandato para 
melhorar a trajetória sociopolítica e econômica do Caribe, e foi membro 
do Comitê do Subsetor de Planejamento Físico e Ambiental da Agência 
Gestora do Risco de Desastres do Caribe e, das Comissões Assessoras da 
Rede Caribenha de Gestão do Território Urbano e do Programa de 
Planejamento Urbano da Universidade Tecnológica da Jamaica. Ela 
também é reconhecida como especialista em avaliação global da ONU. 

Exma. Carolyn Trench-Sandiford 
Presidenta do Senado, Belize  

América Central 

América do Sul  

Honorable Marinus Bee 
Presidente da Assembleia 

Nacional, Suriname 

Bacharel em direito e mestre em ciências, Marinus Bee é atualmente 
Presidente da Assembléia Nacional da República do Suriname, com vinte 
anos de experiência na política. Movido por sua paixão pelo serviço 
comunitário, trabalhou como secretário distrital no Escritório do 
Comissionário de Marowijne e ocupou os cargos de Vice-Presidente do 
Conselho para Desenvolvimento Rural do Suriname, Presidente da 
Fundação Esportiva Albina e Presidente do Conselho do Congresso. Foi 
professor de Direito Constitucional e Gestão Integrada na Universidade 
IBW, e, atualmente, é Secretário do partido político ABOP. Demonstra 
grande engajamento social e é uma figura exemplar que promove e 
encoraja a participação de jovens e a igualdade de gênero. 

Honorable Manzoor Nadir 
Presidente da Assembleia 

Nacional, Guiana 

Marido, pai e avô, o Exmo. Manzoor Nadir possui mestrado em Economia 
e bacharelado em Comércio. Cumpre, atualmente, o seu sexto mandato 
como Membro do Parlamento, tendo sido eleito pela primeira vez em 
1992. Também atual como Ministro de Gabinete por dois mandatos. Foi 
responsável pela aprovação de mais de quinze projetos de lei e membro 
de diversos Comitês Parlamentares. Atuou durante dez anos como líder 
administrativo do Movimento de Jovens do Caribe, e foi Vice-Presidente 
eleito do Fórum da Juventude das Nações Unidas de 1987, executivo da 
CARIBCARE, Presidente da Associação de Transporte Público da Guiana, e 
Presidente do Clube de Críquete Everes.  



 

 

A Deputada Arling Patricia Alonso Gómez é Médica com mestrado em HIV 
e AIDS, e atuou como Coordenadora do Departamento de Chinandega da 
Unidade de Prevenção e Controle de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (HIV e AIDS). Atualmente, é membro do partido político 
Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN). Foi eleita Deputada em 
9 de janeiro de 2012, tendo sido reeleita em 2017 e 2021, para o 
Departamento de Chinandega, República da Nicarágua. Atua como 
Primeira Vice-Presidenta do Conselho Diretivo da Assembleia Nacional e, 
em seu mandato anterior, foi Presidenta da Comissão de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais. É também Vice-Presidenta do Comitê de 
Modernização e membro da Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais. Além disso, preside o Grupo de Amizade Parlamentar com os 
Emirados Árabes Unidos, é Vice-Presidenta do Grupo de Amizade 
Parlamentar com a República Popular da China e membro do Grupo de 
Amizade Parlamentar com as Repúblicas do Chile, Bolivariana, da 
Venezuela e da República Árabe Saarauí Democrática.  

Maritza del Socorro Espinales 
Deputada, Nicarágua  

América Central 

Carolina Delgado Ramírez  
 Deputada, Costa Rica 

Carolina Delgado Ramírez é Deputada da República da Costa Rica, com 

mandato de 2022 a 2026, e representa o Partido de Libertação Nacional 

(Partido de Liberación Nacional). Ela ocupou esse mesmo cargo de 2012 a 

2014 e, é Arquiteta e Consultora em questões ambientais, com mais de 30 

anos de experiência no campo da política. Ela também preside o 

Movimento de Libertação das Mulheres (Movimiento de Mujeres 

Liberacionistas) desde 2013, servindo atualmente seu terceiro mandato 

consecutivo. Ela é Secretária da Frente de Mulheres em Partidos Políticos 

e foi nomeada Presidenta da Comissão Especial Permanente sobre 

Mulheres da Assembleia Legislativa e Secretária da Comissão Especial 

Permanente sobre Infraestrutura. Ela também preside a Comissão Especial 

Interparlamentar sobre Mulheres perante o Fórum de Presidentes de 

Órgãos Legislativos da América Central e Bacia do Caribe (FOPREL), e é 

membro do Conselho do ParlAmericas. Seu trabalho se concentra na 

defesa dos direitos da mulher, promoção do turismo, reativação 

econômica, controle de gastos públicos, desenvolvimento de 

infraestrutura rodoviária pública e assentamentos humanos, assistência a 

populações que residem em áreas fronteiriças e costeiras, bem como à 

melhoria da educação. 

América Central  

América Central 

Fernando Arce 
Deputado, Panamá 

O Sr. Arce é formado em Direito e Ciências Políticas. Possui uma excelente 
carreira política dentro do Partido Revolucionário Democrático, onde atu-
ou como delegado em diversos congressos, diretor nacional, secretário 
do Conselho Administrativo do Distrito de David e, diretor do Conselho 
Nacional de Administração (CDN, sigla em espanhol) da área de organi-
zação de Chiriquí N0 1. Atuou ainda, como deputado suplente na Assem-
bléia Nacional do Panamá, onde atualmente atua como deputado princi-
pal e é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Foi um importante 
líder esportivo no ramo de futebol, onde ocupou os cargos de presidente 
da Federação Nacional de Futebol do Panamá e vice-presidente da Feder-
ação de Futebol (FEPAFUT, sigla em espanhol), membro fundador do 
Clube de Esporte Atlético de Chiriquí, além do cargo de presidente da 
Comissão de Futebol Amador da FEPAFUT. Atuou também como dele-
gado da República do Panamá em vários congressos internacionais da 
FIFA. 



 

 

Caribe 

Exmo. Arthur E. Holder 
Presidente da Assembleia 

Legislativa, Barbados  

 

Joseph T Isaac (nascido em 14 de janeiro de 1969) é um político e 
empresário da Dominica. Ele foi eleito Presidente da Assembleia 
Legislativa da Dominica em 10 de fevereiro de 2020, bem como 
Representante Parlamentar do Distrito Eleitoral Central da Cidade de 
Roseau em dezembro de 2014. Em abril de 2018, foi nomeado Ministro do 
Meio Ambiente, Resiliência Climática, Gestão de Desastres e Revitalização 
Urbana. Foi membro do Comitê de Contas Públicas de 2015 a 2018. 
Atualmente, preside a Comissão de Ordens Permanentes, a Comissão de 
Privilégios e a Comissão de Procedimentos Parlamentares e Divulgação da 
Assembleia Legislativa. Atualmente, também atua como Presidente da 
Comissão de Limites Territoriais das Circunscrições Eleitorais. Além disso, 
antes de ingressar na política, trabalhou como Engenheiro de Produção e 
Consultor em Gestão, e possui mais de 25 anos de experiência atuando 
como empresário nos setores público e privado da região do Caribe. 
Possui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade do 
Estado da Geórgia em Atlanta, bem como bacharelado em Engenharia de 
Produção e Economia pela Universidade do Estado do Novo México de 
Las Cruces.  Também foi um ávido esportista, e representou a Dominica 
no nível júnior, bem como a Universidade do Estado do Novo México na 
final do Campeonato de Basquete Universitário (NCAA) da Big West 
Conference. 

Caribe 

Caribe 

O Presidente Holder é professor, assistente social e advogado. Em seu 
trabalho como assistente social, atuou como consultor local do Programa 
Internacional de Controle de Drogas das Nações Unidas para erradicar o 
uso de drogas. Como advogado, fez um trabalho pro bono significativo 
representando menores de idade perante os Tribunais Criminais e 
aconselhando os jovens e suas famílias. Atualmente, Presidente da 
Assembleia Legislativa e membro do Partido Trabalhista de Barbados.  

Vacante 

Designação pendente 

  



 

 

Claudius J. Francis é Regulador de Sinistros, Consultor e Árbitro de 
Seguros por profissão e Diretor da firma Francis, Rosemin & Co. Ltd. É o 
atual Presidente do Conselho de Seguros de Santa Lúcia, exercendo seu 
14o mandato nesse órgão. Além disso, foi membro da Comissão Eleitoral 
de Santa Lúcia por oito anos e é membro da Comissão Eleitoral das 
Américas Latina e do Caribe. Também atuou como Secretário de Imprensa 
no governo do ex-Primeiro Ministro Dr. Kenny Anthony e, ministrou aulas 
de Direito e Ética na área de seguros em regime de meio período. Em 29 
de dezembro de 2011, foi nomeado Senador por indicação do Primeiro 
Ministro, e, em 5 de janeiro de 2012, foi eleito Presidente do Partido 
Trabalhista de Santa Lúcia, cargo que ocupou até julho de 2016. Em 2015, 
foi eleito Presidente do Conselho do Partido Trabalhista de Santa Lúcia, 
cargo que exerceu até 2018, quando atribuições internacionais o 
obrigaram a pedir demissão. Em 2019, foi eleito Presidente da Special 
Olympics de Santa Lúcia, e, em 17 de agosto de 2021, foi eleito Presidente 
da Assembleia Legislativa da Santa Lúcia.  

Caribe 

Senadora Longmore foi eleita para o Senado da Jamaica em março de 
2016. Ela é psiquiatra e médica clínico-geral. É consultora da UNICEF e 
professora de neuro-anatomia no Hospital da universidade de West Indies. 
Participa também como médica/psiquiatra convidada em vários 
programas na Jamaica, e possui uma vasta experiência como 
apresentadora em diferentes meios de comunicação. Ela também 
trabalhou no Conselho do Fundo de Investimento Social e como Diretora 
Executiva da Secretaria de Soropositivos da Jamaica.  

Caribe 

América do Norte  

Marc Serré 

Deputado, Canadá 

Marc G. Serré foi eleito Deputado pela primeira vez em 2015, como 
representante da região de Nickel Belt no Parlamento do Canadá. 
Atualmente ocupa o cargo de Secretário Parlamentar do Ministro das 
Idiomas Oficiais e, foi anteriormente Secretário Parlamentar do Ministro 
do Desenvolvimento Econômico e Recursos Naturais. Também é membro 
dos Comitês da Câmara dos Comuns sobre o Status da Mulher, 
Transporte, Infraestrutura e Comunidades, Indústria e Tecnologia e 
Idiomas Oficiais, e atual Presidente da Seção Canadense do ParlAmericas. 
É ainda bacharel em comércio com especialização em recursos humanos e 
marketing pela Universidade Laurentian. Antes da política, Marc fundou 
uma empresa de Internet ISP, foi Diretor Regional da Sociedade 
Canadense de Audição e, atuou como conselheiro municipal e 
administrador do conselho escolar. Recebeu o Prêmio de Ação 
Comunitária de Ontário, por seu trabalho nos setores sem fins lucrativos e 
de deficiência. Ele se orgulha de sua descendência  Franco-Ontariana e 
Métis. 

Dra. Saphire Longmore, 
Senadora, Jamaica  

Exmo. Claudius J. Francis                                         
Presidente da Assembleia 

Legislativa, Santa Lúcia 



 

 

 

 

MEMBROS POR SEUS CARGOS 

Presidenta   
Imediatamente Anterior  

Vago 

 

América do Norte 

Antares Vázquez 

Senadora, México  

A senadora Antares G. Vázquez Alatorre é médico da Universidad La Salle 
México; especialista em dermatologia com subespecialidade em 
criocirurgia da Universidad Nacional Autónoma de México; Professora em 
Educação e Formação de Professores na Universidad de La Salle Bajío e 
Doutora em Inovação Educacional no Tecnológico de Monterrey. É 
membro da LXIV Assembléia Legislativa do Congresso do México, 
secretária do Conselho de Administração do Senado da República, 
secretária da Comissão de Relações Exteriores da América Latina e do 
Caribe e membro das comissões de Educação, Saúde e Direitos Humanos.  

Parlamento anfitrião -  
19a Assembleia Plenária  

Designação pendente 

 



 

 

O Sr. Francisco Guerrero tem atuado desde junho de 2015 como 
Secretário para o Fortalecimento da Democracia da Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Anteriormente, ocupou diferentes cargos no 
setor público como o de Diretor Geral do Centro de Estudos Sociais e de 
Opinião Pública (CESOP) da Câmara de Deputados do México; Chefe do 
gabinete do presidente do Senado Mexicano; Subcomissário nacional da 
Comissão de Arbitragem Médica (Conamed); Coordenador Geral de 
Assuntos Internacionais na Secretaria do Trabalho e Previdência Social; 
bem como o de Coordenador Geral dos trabalhadores filiados do Instituto 
de Segurança e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado.  

Francisco Guerrero 
Secretário para o Fortalecimiento da 

Democracia, OEA  

 
 

Organização dos Estados 
Americanos 

A Sra. Todd começou no ParlAmericas em março de 2014, trazendo sua 
experiência e entusiasmo na promoção dos princípios democráticos e no 
fortalecimento das instituições de governança. Antes de ingressar no 
ParlAmericas, Alisha trabalhava em uma ONG baseada em Ottawa, onde 
se especializou em desenho e implementação de democracia 
internacional, governança e programação do setor humanitário e de 
segurança. Alisha tem uma vasta experiência no desenvolvimento de 
programas inovadores, no fortalecimento de relacionamentos e na 
contrução de parcerias com atores regionais e internacionais. A paixão de 
Alisha pelas Américas começou na adolescência, tendo, em diferentes 
ocasiões, vivido, trabalhado e viajado por toda a região. Ela fala inglês, 
francês, português e espanhol e é graduada pela Universidade de Trinity 
College de Toronto, com especialização em Relações Internacionais e 
estudos latino-americanos.  

Alisha Todd 
Diretora Geral, ParlAmericas  

Secretaria Internacional do 
ParlAmericas 

Membro da Corporação 

ParlAmericas  

O Sr. Randy Hoback foi eleito Presidente da Seção Canadense do 
ParlAmericas em março de 2010 e, atuou de fevereiro de 2011 a setembro 
de 2014 como Presidente do ParlAmericas no hemisfério. Sua experiência 
de trabalho próximo a organizações agrícolas o levou a Ottawa, onde 
atuou como conselheiro especial do Secretário Parlamentar do Ministro 
da Agricultura e Agroalimentação e do Ministro do Conselho Canadense 
de Trigo. Ele foi eleito em 2008 como Membro do Parlamento por Prince 
Albert, Saskatchewan. Devido à sua experiência com Comércio e 
Agricultura, ele desenvolveu um grande interesse nos parceiros 
comerciais do Canadá, particularmente na promoção do diálogo e do 
comércio com a América Latina, pois acredita na responsabilidade 
atribuída ao Canadá de colaborar com as Américas para um hemisfério 
mais forte e seguro. Atualmente, faz parte do Comitê Permanente de 
Comércio Internacional. Ele é formado em Administração de Empresas 
pela Universidade de Saskatchewan, e o título de Diretor Colegiado (C. 
Dir., em inglês), pela conclusão do programa do Colégio de Diretores 
Colegiados da Universidade McMaster. 

Randy Hoback 
Deputado, Canadá 



 

 

COMITÊ EXECUTIVO – Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero  

Verónica Camino Farjat 
Presidenta 
Senadora, México 

Mobina Jaffer 
Vice-Presidenta - América do Norte 
Senadora, Canadá 

Kayra Harding 
Vice-Presidenta - América Central 
Membro da Assembleia Nacional, Panamá 

Natalie Campbell-Rodriques 
Vice-Presidenta - Caribe 
Senadora, Jamaica 

Jezmi Lizeth Barraza Arraut 
Vice-Presidenta alterna - América do Sul 
Deputada, Colômbia 

Lisane Thirsk 
Diretora Adjunta, Igualdade de Gênero e Comunicações 
ParlAmericas 

A Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero (RPIG) do ParlAmericas promove a liderança política das mulheres 
e a integração das questões de gênero nas agendas e no funcionamento dos poderes legislativos nacionais das 
Américas e do Caribe.  
 
Desde a sua criação, em 2003, a Rede (anteriormente conhecida como Grupo de Mulheres Parlamentares) tem 
realizado atividades e iniciativas que reúnem legisladores e legisladoras de todo o hemisfério para a troca de 
conhecimentos e boas práticas para promover os direitos das mulheres e a igualdade de gênero. Por meio de seus 
encontros interparlamentares, a Rede aborda temas de importância comum a todos (as), tais como o 
empoderamento econômico das mulheres, o fim da violência política baseada em gênero, as reformas eleitorais 
para promover as candidaturas das mulheres, a sensibilização da mídia e dos meios de comunicações às questões 
de gênero, os grupos parlamentares para a igualdade de gênero, dentre outros. Os resultados dessas atividades 
também subsidiam o desenvolvimento de recursos especializados e comunidades on-line para parlamentares.  
 
A Rede Parlamentar para a Igualdade de Gênero está empenhada em criar espaços de trabalho diversificados e 
inclusivos, incentivando a participação de aliados masculinos, e colaborando com organizações de mulheres e 
movimentos sociais em direção a objetivos comuns. 

A Rede é governada por um Comitê Executivo eleito, composto pelo Presidente (que também atua como 2º Vice-
Presidente do Conselho de Administração do ParlAmericas) e quatro vice-presidentas/es subregionais.  



 

 

COMITÊ EXECUTIVO – Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas 

Javier Macaya 
Presidente 
Senador, Chile 

Bertha Alicia Caraveo Camarena 
Primeira Vice-Presidenta - América do Norte                                                                           
Senadora, México 

René Cormier 
Segundo Vice-Presidente - América do Norte                                                           
Senador, Canadá 

Ana Lucía Delgado Orozco                                                                                   
Primeira Vice-Presidenta - América Central                                              
Deputada, Costa Rica 

Corina Cano Córdoba                                                                                 
Segunda Vice-Presidenta - América Central                                                     
Deputada, Panamá 

Exmo. Reginald Farley 
Vice-Presidente - Caribe 
Presidente do Senado, Barbados 

Wilma Andrade Muñoz 
Vice-Presidenta - América do Sul 
Membro da Assembleia Nacional, Equador 

Emilie Lemieux 
Diretora Adjunta, Parlamento Aberto e Desenvolvimento Sustentável 
ParlAmericas 

A Rede Parlamento Aberto do ParlAmericas (RPA) promove a abertura legislativa através de esforços que visam 
aumentar a transparência e o acesso à informação pública, fortalecer a prestação de conta das instituições 
democráticas, promover a participação de cidadãos e cidadãs na tomada de decisões no parlamento e garantir uma 
cultura de conduta ética e probidade nos legislativos nacionais das Américas e do Caribe. 

Desde a sua incorporação ao ParlAmericas em 2015, a Rede (anteriormente conhecida como Rede Parlamentar 
Interamericana sobre Transparência, Acesso a Informação Pública e Probidade) realiza oficinas, facilita o 
intercâmbio entre pares e produz ferramentas para os legisladores e legisladoras com o objetivo final de combater 
a corrupção, aumentar a confiança pública e fortalecer nossas instituições democráticas, construir sociedades 
pacíficas e inclusivas que proporcionem acesso à justiça para todos/as e tenham instituições efetivas, inclusivas e 
responsáveis em todos os níveis, em colaboração com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16. Os resultados 
dessas atividades também orientam o desenvolvimento de recursos especializados e comunidades on-line para 
parlamentares. 

A Rede é governada por um Comitê Executivo eleito, composto pelo presidente ou presidenta (que, por sua vez, 
também atua como segundo vice-presidente/a na Diretoria do ParlAmericas) e vice-presidentes/as sub-regionais 
representando as Américas do Norte, Central, do Sul e o Caribe. 



 

 

COMITÊ EXECUTIVO – Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas  

Rosa Gálvez 
Presidenta 
Senadora, Canadá 

Raúl Bolaños-Cacho Cué  
Vice-Presidente - América do Norte 
Senador, México 

Óscar Izquierdo Sandí  
Vice-Presidente- América Central 
Deputado, Costa Rica 

Luis Bruno Segovia Mejía  
Primeiro Vice-Presidente - América do Sul 
Membro da Assembleia Nacional, Equador 

Radjendrekoemar Debie  
Segundo Vice-Presidente - América do Sul 
Membro da Assembleia Nacional, Suriname 

Anthony Vieira  
Vice-Presidente - Caribe 
Senador, Trinidad e Tobago  

Emilie Lemieux 
Diretora Adjunta, Parlamento Aberto e      
Desenvolvimento Sustentável 
ParlAmericas 

A Rede Parlamentar sobre Mudanças Climáticas do ParlAmericas (RPMC) foi criada em 2016 com o objetivo de 
promover a diplomacia parlamentar sobre a ação climática nos parlamentos, alinhada aos quadros internacionais 
existentes que trabalham para combater as mudanças climáticas e alcançar o desenvolvimento sustentável. A 
RPMC fomenta o intercâmbio de conhecimentos entre parlamentares, especialistas, sociedade civil, e outros 
interessados, sobre práticas eficazes de mitigação e adaptação às mudanças climáticas por meio de oficinas, 
diálogos e criação de recursos especializados.  

O trabalho da Rede incentiva a cooperação entre os parlamentos e as agências governamentais, no 
desenvolvimento e implementação de políticas inovadoras para combater as mudanças climáticas. Tópicos 
recentes de discussão incluem energia renovável, redução do risco de desastres e conceitos de financiamento 
climático como perdas e danos, tarifação do carbono e mercados, bem como a importância de integrar gênero na 
ação climática e aumento das metas dentro das Contribuições Nacionalmente Determinadas visando cumprir o 
Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.  

A Rede é governada por um Comitê Executivo eleito, composto pela Presidência e Vice-Presidências sub-regionais, 
representando as Américas do Norte, Central e do Sul e o Caribe. 



 

 

DIRETÓRIO DA EQUIPE DA SECRETARIA INTERNACIONAL 

Alisha Todd 
Diretora Geral 

alisha.todd@parlamericas.org 

  Álvaro Terán 
Coordenador, Relações Parlamentares   

alvaro.teran@parlamericas.org 

   

Anabella Zavagno 
Diretora Geral Adjunta  

anabella.zavagno@parlamericas.org 

Christian Navarro 
Responsável Sênior de TI, Design e Web 

christian.navarro@parlamericas.org 

   

Deborah Novaes  
Responsável de Finanças e Logística 
deborah.novaes@parlamericas.org  

Eilish Elliott 
Gerente de Projeto, Igualdade de Gênero  

eilish.elliott@parlamericas.org 

  

Emilie Lemieux  
Diretora Adjunta, Parlamento Aberto e 

Desenvolvimento Sustentável 
emilie.lemieux@parlamericas.org 

Jack Melamed 
Analista Sênior 

jack.melamed@parlamericas.org 

   

Kerronia Thomas 
Responsável de programa, Mudanças Climáticas e 

Juventude                    
kerronia.thomas@parlamericas.org 

Lisane Thirsk 
Diretora Adjunta, Igualdade de Gênero e 

Comunicações 
lisane.thirsk@parlamericas.org  

  

Maria Boada 
Responsável de Programa, Mudança Climática   

maria.boada@parlamericas.org 

Mateusz Trybowski 
Diretor Adjunto, Operações e Monitoramento & 

Avaliação   
mateusz.trybowski@parlamericas.org 

  

Michelle Volpin 
Gerente de Projeto, Igualdade de Gênero  

michelle.volpin@parlamericas.org 

Natalí Casanova 
Gerente de Projeto, Parlamento Aberto 

natali.casanova@parlamericas.org 
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Possui sede em OTTAWA, CANADÁ  

É a instituição que promove a DIPLOMACIA PARLAMENTAR no SISTEMA 

INTERAMERICANO    

É composto pelas 35 LEGISLATURAS NACIONAIS da América do Norte, 

Central, do Sul e do Caribe   

ParlAmericas 

Respalda as políticas e medidas legislativas para mitigação e adaptação 

dos efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

Promove o PARLAMENTO ABERTO apoiando os princípios da 

transparência, prestação de contas, participação cidadã e da ética e 

probidade  

Trabalha para o fortalecimento da democracia e governança através do 

acompanhamento de PROCESSOS ELEITORAIS  

Facilita o intercâmbio das MELHORES PRÁTICAS parlamentares e 

promove o DIÁLOGO POLÍTICO COOPERATIVO  

Transversaliza a IGUALDADE DE GÊNERO atuando a favor do 

empoderamento político das mulheres e da aplicação de uma 

perspectiva de gênero no trabalho legislativo  

Organiza consultas e estabelece ALIANÇAS MULTILATERAIS com líderes 

juvenis e organizações da sociedade civil 


