
 

 
 

REUNIÃO DO SETOR LEGISLATIVO 

México DF. 20 e 21 de abril de 2015 

 

Apresentação 

Uma das decisões fundamentais do Congresso Mundial-2012 da ISP foi fortalecer o 

trabalho setorial, através de estruturas setoriais eficazes em todas as regiões. 

Posteriormente, o documento político “Trabalhando pela alternativa”, aprovado em 

2013, também destacou algumas pautas importantes como: 

 As prioridades da ISP serão conduzidas através de nossos setores; 

 As afiliadas da ISP proporão as formas práticas e apropriadas sobre como as 

sub-regiões e regiões podem estabelecer estruturas setoriais e fazer trabalho 

setorial. 

Nos últimos anos, a ISP tem fortalecido organizações como ULATOC (Organismos de 

Controle do Estado), a CLTPJ (Judiciais) e CONTUA (Administrativos de 

Universidade). E também, tem fomentado confederações regionais como 

CONTAGUAS (Água) e CONTRAMA (Municipais). No setor de Administração 

Central, a ISP trabalha em forma de uma rede. 

Cada setor tem uma historia e dinâmica próprias, todas elas muito positivas para a ISP, 

já que em suas várias modalidades, tanto como estruturas transversais integradas, 

quanto como redes ou como estruturas independentes, uma articulação política e 

coordenação muito boa se têm conseguido. O resultado disso é o fortalecimento mútuo.  

Por sua parte, a Associação do Pessoal Legislativo da Argentina (APL), em 2014, 

iniciou um processo de construção de uma estrutura organizativa de trabalhadores 

legislativos das Américas.  Para isso, tem realizado visitas e contatos com várias 

organizações, com as quais tem fortalecido, coletivamente, a vontade política de 

conformar uma organização regional.  

Neste sentido, a ISP e sua afiliada APL estão de acordo em que antes da realização da 

IAMRECON 2015, se realizará uma reunião do setor legislativo para auxiliar a 

consolidar essa iniciativa conjunta. 



 

                      

                                   REUNIÃO DO SETOR LEGISLATIVO 

                                       México DF. 20 e 21 de abril de 2015 

 

Agenda 

 

Segunda-feira 20 de abril 

 

09:00 Boas vindas e abertura  

  Omar Autón – Presidente Interamericano da ISP 

 

09:15 Apresentação de participantes e acordos sobre a agenda 

  Apresentadora: Carolina Pereyra Rozas - Argentina 

 

09:30 Diagnóstico da situação laboral e sindical do setor legislativo nas 

Américas (composição sindical, taxa de sindicalização, regime laboral, 

liberdade sindical, negociação coletiva, representação na 

institucionalidade e incidência) 

 Apresentação por país/organização 

 Síntese do diagnóstico 

 Moderador: Juan Carlos Kozow – Argentina 

 

11:30 Pausa 

 

12:00 Estratégias de trabalho regional para fortalecer o setor 

 Trabalho de comissões 

Confederação de Trabalhadores Legislativos das Américas e do Caribe 

(COTLAC) 

 Princípios e objetivos 

Estrutura  

Vínculo com a ISP 

Prioridades estratégicas 

Relação com instâncias interparlamentares (Parlatino, Grulac, UIP) 

Relação com OIT 

Coordena: Diego Araya – Chile 

 

 

 



 

13:00 Almoço 

 

14:30 Plenária e acordos sobre o trabalho das comissões 

  Coordena: Liz Escoto Aráuz – Nicaragua 

 

16:00 Redação da ata de fundação da Confederação de  

                Trabalhadores Legislativos das Américas e do Caribe (COTLAC). 

  Coordena: Edwin Chávez – Guatemala 

 

17:00 Fim da jornada e conclusões do dia 

  Verónica Montúfar – Coordenadora de Projetos para países 

                Andinos da ISP – Coordenadora da reunião do Setor Legislativo 

                IAMRECON 2015 

 

Terça-feira 21 de abril 

 

09:00 Plano de Ação Regional da ISP para as Américas 2015-20 

  Jocelio Drummond – Secretário Regional Interamericano da ISP 

  Prioridades do setor legislativo 

  Coordena: México 

 

11:00 Pausa 

 

11:30 Processo de conformação da Confederação de 

                Trabalhadores Legislativos das Américas e do Caribe (COTLAC) 

  Mecanismos e comissões de trabalho 

  Estatutos e regulamentos (responsáveis, processo) 

  Local e data de sua constituição 

  Coordena: José Vicente Rivero –Venezuela 

 

12:30 Definição de responsabilidades e compromissos 

  Coordena: Juan Carlos Kozow - Argentina 

               Conclusões e fechamento 

  Verónica Montúfar   

  

13:00 Encerramento 

  Carolina Pereyra Rozas - Argentina 


