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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelas 35 legislaturas 
nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político cooperativo, facilita o 
intercâmbio de boas práticas legislativas e produz recursos personalizados para apoiar parlamentares em seu trabalho. A 
Secretaria Internacional do ParlAmericas possui sede em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org 
ou escreva para info@parlamericas.org. 
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O ParlAmericas participa do briefing da OEA em preparação para a 9a Cúpula das Américas 
 
No dia 17 de maio, membros dos órgãos diretores, conselho de administração e comitês executivos 
das redes temáticas do ParlAmericas, reunindo parlamentares designados pelos parlamentos 
nacionais das Américas e do Caribe, participaram de um briefing realizado por funcionários de alto 
escalão da Organização dos Estados Americanos (OEA) em preparação para a 9a Cúpula das Américas, 
a ser realizada de 6 a 10 de junho na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, cujo tema central será 
“Construindo um Futuro Sustentável, Resiliente e Equitativo.” 
 
A reunião contou com intervenções da Presidenta do ParlAmericas, a Senadora Blanca Ovelar 
(Paraguai), e da Vice-Presidenta Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos 
Representantes (Trinidad e Tobago), bem como apresentações de Francisco Guerrero, Secretário da 
OEA para o Fortalecimento da Democracia e representante da OEA junto ao Conselho do 
ParlAmericas, bem como de María Celina Conte, Diretora da Secretaria das Cúpulas das Américas, e, 
em seguida, foi realizado um diálogo interativo.  
 
Nessas apresentações, o Sr. Francisco Guerrero fez um apanhado geral do clima político na região, e 
a Sra. Maria Celina Conte compartilhou um sumário do processo das Cúpulas das Américas e dos 
diferentes fóruns oficiais e partes interessadas envolvidos. 
 
Reconhecendo que a Cúpula é a instância hemisférica para a coordenação de ações regionais para 
lidar com desafios atuais e emergentes do hemisfério, e considerando a relevância das questões 
tratadas por ela, o ParlAmericas tem tomado medidas para fortalecer a participação substantiva de 
parlamentares do hemisfério no processo das Cúpulas das Américas. 
 
Com isso em mente, e levando-se em conta a necessidade de reafirmar a importância da participação 
parlamentar em espaços multilaterais, foi anunciado nessa ocasião que será realizada uma reunião 
entre parlamentares do hemisfério em preparação para a 9a Cúpula das Américas. 
 
Essa reunião virtual, agendada para o dia primeiro de junho, reunirá parlamentares das Américas e 
do Caribe para uma discussão sobre a importância da diplomacia parlamentar para o multilateralismo 
e a integração regional. 
 
Além disso, uma delegação parlamentar do ParlAmericas, composta por membros do seu Conselho 
e dos comitês executivos das redes temáticas, participará da reunião parlamentar organizada no 
âmbito da 9a Cúpula a ser realizada na cidade de Los Angeles, nos dias 6 e 7 de junho de 2022. 
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e 
siga @ParlAmericas. 
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