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Assunção, 28 de outubro de 2019

Parlamentares de todo o hemisfério se reúnem no Paraguai para dialogar sobre como acelerar o progresso da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
Mais de 60 parlamentares, funcionários de parlamentos e profissionais especializados de 20 países das Américas e
do Caribe, se reunirão em Assunção, Paraguai, de 30 de outubro a 1º de novembro, para a 16ª Assembleia Plenária
do ParlAmericas, com o tema “Acelerando o progresso da Agenda 2030: boas práticas para fortalecer a ação
parlamentar.”
As e os participantes e representantes trocarão boas práticas e dialogarão sobre soluções legislativas eficazes para
acelerar a consecução da Agenda 2030. Com o objetivo comum de contribuir para a implementação dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no hemisfério, as delegações participarão de uma série de sessões de
trabalho para explorar soluções integrais e inovadoras que atendam às diferentes necessidades de nossas
sociedades. Essas sessões também explorarão a importância da igualdade de gênero como um pilar central para a
realização de cada um dos 17 ODS. A Assembleia Plenária será aberta com uma palestra de Achim Steiner,
Administrador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
“Sinto-me honrado em receber colegas parlamentares de toda a região no Paraguai, nesta ocasião notável. Como
representantes da cidadania, é nosso dever promover e contribuir para a implementação dos ODS, que visam acabar
com a pobreza, construir sociedades pacíficas e promover a prosperidade e o bem-estar de todas as pessoas,
protegendo o meio ambiente para as gerações atuais e futuras,” ressaltou o Senador Patrick Kemper (Paraguai),
anfitrião da reunião. A senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da Rede de Parlamento Aberto do
ParlAmericas (RPA), enfatizou a importância da Assembleia Plenária: “É fundamental criar parcerias e continuar
avançando vigorosamente em direção a um futuro sustentável, e hoje, mais do que nunca, é necessário participar
de diálogos abertos envolvendo os cidadãos, partes interessadas privadas e organizações da sociedade civil, na
implementação da Agenda 2030.”
A membro da Assembleia Nacional Elizabeth Cabezas (Equador), Vice-Presidenta do ParlAmericas, destacou ainda
que “é imperativo redobrarmos nosso compromisso de avançar no progresso em direção à Agenda 2030 e seus
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no hemisfério. Como parlamentares, temos um papel significativo a
desempenhar na liderança desses esforços para promover, supervisionar e adotar políticas e legislação centradas
nas pessoas e alinhadas com esses objetivos, para garantir que ninguém seja deixado para trás.”
A Assembleia Plenária também incluirá uma sessão de treinamento sobre o Monitoramento do Progresso em direção
aos ODS por meio de Gastos Públicos, que explorará as maneiras pelas quais parlamentares podem analisar
propostas e alocações e despesas de orçamento para garantir que os gastos sejam efetivamente alinhados e
contribuam para os esforços nacionais em relação aos ODS.
Para mais informações e atualizações da 16ª Assembleia Plenária do ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e
siga @ParlAmericas nas redes sociais com as hashtags #ParlAmericas2019 #ParlAmericasSDG.

-35O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por 35
legislaturas nacionais da América do Norte, Central e do Sul, e do Caribe, o ParlAmericas facilita o intercâmbio de
melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para mais informações, visite
http://www.parlamericas.org ou, escreva para info@parlamericas.org

