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Em busca da concretização dos objetivos tanto da Cúpula da Terra de 1992, no Rio, como da 
Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de 2002 e em antecipação aos 
resultados da Cúpula Rio+20, 
 
Ao reconhecer que a implementação dos objetivos acordados foi inadequada até o momento, 
 
Ao lamentar a falta de reconhecimento apropriado do papel singular dos legisladores na busca 
e na implementação do desenvolvimento sustentável em cada uma destas conferências,  
 
Ao ressaltar que a implementação dos objetivos originais do Rio foi dificultada pela ausência de 
dois elementos-chave: 

 A transposição efetiva dos objetivos do Rio em legislação nacional, 

 Uma estrutura eficaz de monitoramento que  favorecesse a prestação de contas 
por parte dos governos no que tange aos objetivos acordados na Rio 92, 

 
Ao reconhecer o papel dos legisladores de: 

 Desenvolvimento, aprovação e monitoramento da implementação de legislações 
nacionais, 

 Fiscalização e controle da performance dos governos e aprovação de orçamentos 
e contas nacionais, 

 
Ao reconhecer as boas práticas vigentes em nossos países e o valor de destacá-las e 
compartilhá-las, 
 
Nós, legisladores de [100] países, reunimo-nos na ocasião da primeira “Cúpula Mundial de 
Legisladoes”, no Rio de Janeiro, de 15 a 17 de junho de 2012, e 
 
Comprometemo-nos a: 

 Fortalecer a resposta legislativa, em nossos respectivos parlamentos, de modo a 
implementar os objetivos do Rio, 

 Desenvolver um plano nacional legislativo de fiscalização e controle com vistas a 
monitorar, de forma mais eficaz, as ações de nossos governos no que diz respeito aos 
compromissos assumidos no Rio, 

 Realizar um debate anual, em cada uma de nossas legislaturas, cujo objetivo seja 
examinar o progresso alcançado pelos governos na implementação dos resultados da 
Rio+20 e a 

 Reunir-nos, a cada dois anos, no Rio de Janeiro, Brasil, na Cúpula Mundial de 
Legisladores no intuito de: 

o Destacar e compartilhar melhores práticas legislativas e 



 
o Relatar o progresso nacional frente a cada um dos objetivos da Cúpula Mundial 

de Legisladores, em especial, a promulgação de leis e o fortalecimento da 
fiscalização e do controle, ao passo que  

 
Convocamos os governos a apoiar a iniciação do processo da Cúpula Mundial de Legisladores, 
de modo a reconhecê-lo no documento final da Rio+20, bem como a apoiar os legisladores em 
seus esforços de promulgação de leis e de fortalecimento da fiscalização e do controle da 
implementação dos compromissos assumidos no Rio pelos governos. 
 
 


