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Ottawa, 9 de junho de 2020 
 
O ParlAmericas participou de um diálogo virtual entre os presidentes dos poderes legislativos da 

América Latina, organizado pela Assembléia Nacional do Equador, a presidência do Grupo Latino-

Americano e do Caribe (GRULAC) da União Interparlamentar, e a Organização dos Estados Americanos 

(OEA)  

Na segunda-feira, 8 de junho, a membro da Assembléia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), 

Presidenta do ParlAmericas, participou de um diálogo virtual entre os presidentes dos poderes 

legislativos da América Latina, intitulado Legislando, Representando e Exercendo Controle Político na 

Nova Normalidade, organizada pela a Assembléia Nacional do Equador, a presidência do Grupo Latino-

Americano e do Caribe (GRULAC) da União Interparlamentar, e a Secretaria Geral da Organização dos 

Estados Americanos (OEA). 

O objetivo desse espaço era abordar três eixos centrais que estão sendo ameaçados pela atual crise do 

COVID-19, a saber: democracia, desenvolvimento e comunicação política. Dessa forma, buscou-se 

conhecer o trabalho que os parlamentos da região estão realizando para enfrentar os desafios causados 

por essa pandemia e continuar desempenhando sua função de legislar, representar e exercer controle 

político. Essa reunião também incluiu discussões sobre o papel dos poderes legislativos para a 

cooperação e desenvolvimento pós-COVID-19, bem como um diálogo sobre comunicação política 

durante o período de crise.  

Em seu discurso, Elizabeth Cabezas enfatizou que "os parlamentos nacionais têm um papel fundamental 

na recuperação econômica, não apenas legislando em favor de nossos povos, mas também garantindo 

que as medidas adotadas sejam abrangentes e transparentes, combatendo assim qualquer ato de 

corrupção.” Ela também fez um resumo da recente reunião entre os presidentes dos poderes 

legislativos das Américas e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), organizada 

pelo ParlAmericas, que destacou a importância de promover a colaboração entre países a trabalharem 

para uma maior integração produtiva, comercial e tecnológica na região, bem como para garantir uma 

recuperação econômica mais inclusiva e sustentável.  

Nesse diálogo, também intervieram as autoridades dos poderes legislativos dos países participantes da 

América Latina, permitindo o intercâmbio de boas práticas e ampliando o conhecimento da situação 

atual da região. 

Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 

@ParlAmericas nas redes sociais. 
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