
 

 

 

 

 

 

 

XI ASSEMBLÉIA GERAL 

CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS 
Québec, Canadá 

6 a 9 de setembro de 2011 
 

Comissão sobre Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
7 de setembro de 2011, 15 h 30 às 18 h 30 

 
Resolução 

NÓS, parlamentares das Américas, reunidos na cidade de Québec, no Canadá, no 
marco da XI Assembléia Geral da Confederação Parlamentar das Américas: 

CONSIDERANDO ser necessário manter contato estreito e permanente com aqueles 
que representamos, e apoiando a ideia de que a comunicação pública pluralista, 
equitativa e acessível por parte das instituições governamentais é uma característica 
fundamental dos sistemas democráticos modernos; 

REITERANDO o interesse dos legisladores membros da Confederação Parlamentar 
das Américas de continuar trabalhando no processo de conhecimentos legislativos, e 
cooperar com as experiências adquiridas no estabelecimento de cadeias de televisão 
institucionais; 

ENFATIZANDO que, hoje em dia, a sociedade interessa-se cada vez mais nas 
atividades governamentais e exige informações transparentes sobre os trabalhos 
legislativos;  

DESTACANDO que a divulgação das atividades legislativas obriga os funcionários 
públicos a cumprir bem suas tarefas e aproxima os parlamentares das pessoas que 
representam; 

 

 

 



 

 

RESOLVEMOS 

 

CONVIDAR todos os parlamentares presentes na XI Assembléia Geral da COPA para 
prosseguir o processo de intercâmbio de informações tecnológicas e legislativas, que 
facilita a implantação de cadeias de televisão parlamentares e a melhoria das 
telecomunicações entre os parlamentos do continente; 

EXORTAR os congressos e as assembléias sem cadeias de televisão parlamentar a 
assumirem o compromisso de dedicar os esforços necessários para criar espaços de 
comunicação pública, que aproximam o cidadão dos trabalhos políticos, fortalecendo a 
cultura e divulgando informações, favorecendo o desenvolvimento cidadão; 

INCITAR os parlamentares, cujos países ainda não dispõem de uma cadeia de 
televisão parlamentar, a continuar atuando, a fim de que seus congressos aprovem a 
divulgação dos conteúdos na Internet, como primeiro passo rumo à criação de uma 
cadeia de televisão parlamentar em um futuro próximo. 

CONSIDERAR continuar trabalhando para tanto através da Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, para intercambiar continuamente nossas experiências 
entre as cadeias de televisão parlamentares, com o propósito de aprimorar a 
infraestrutura, as equipes técnicas, os orçamentos, o conteúdo, etc., e também 
conseguir realizar bons programas que contribuirão para fortalecer a democracia. 

COMPROMETERMO-NOS em realizar, no segundo semestre de 2011, uma sessão 
técnico-legislativa sobre a implantação de cadeias de televisão parlamentares nos 
congressos e nas assembléias das Américas. 

Adotada em Québec, Canadá, 7 de setembro de 2011 


