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Parlamentares participam de um diálogo sobre o fortalecimento da supervisão parlamentar no âmbito 
do 4o Encontro da Rede de Parlamento Aberto (RPA) do ParlAmericas 

 
O 4o Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas, intitulado Além dos Muros do Parlamento: 
Fortalecimento da Supervisão Parlamentar, será realizado de 12 a 14 de março, na cidade de Quito, em 
colaboração com a Assembleia Nacional do Equador. 

 

Durante essa reunião, que ocorrerá na Assembleia Nacional, legisladores de mais de 27 países das 
Américas e Caribe discutirão a importância de desenvolver e implementar medidas inovadoras que 
fortaleçam o papel de supervisão do parlamento para a promoção de abertura legislativa e combate à 
corrupção. Além disso, eles realizarão um intercâmbio de estratégias e práticas de abertura que apoiem 
o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

 
A Exma. Elizabeth Cabezas, Presidenta da Assembleia Nacional do Equador e Vice-Presidenta do 
ParlAmericas, fez a seguinte afirmação: “Este encontro oferece aos e às parlamentares do hemisfério uma 
oportunidade ímpar de compartilharem boas práticas legislativas que se provaram eficazes no 
fortalecimento da supervisão política e combate à corrupção com seus pares e representantes de 
organizações da sociedade civil locais. Em nome da Assembleia Nacional, é um prazer receber as 
delegações parlamentares participantes e promover diálogo sobre um tema de tamanha importância para 
nossa região”. 

 

“A Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas continua a promover discussões do hemisfério sobre 
abertura legislativa e a importância de fortalecer, por meio do exercício da função de supervisão 
parlamentar, a transparência e a prestação de contas de diferentes instituições governamentais, bem 
como a implementação eficiente de leis e políticas públicas relevantes adotadas”, declarou a Senadora 
Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta da RPA. 

 

O Exmo. Membro do Parlamento Robert Nault (Canadá), Presidente do ParlAmericas, destacou o seguinte: 
“Essa reunião permitirá que os e as legisladoras participantes avancem na consolidação de uma agenda 
regional ambiciosa para combater a corrupção por meio de uma abordagem sistêmica, e, dessa forma, 
apoiar os avanços dos nossos países com relação ao cumprimento do Compromisso de Lima, 
fortalecimento da colaboração com a sociedade civil e outros poderes do governo, bem como a 
consolidação da governança democrática, do estado de direito e do combate à corrupção”. 

 
Para mais informações ou atualizações sobre o encontro, por favor consulte a  agenda e siga o 
ParlAmericas nas redes sociais com a hashtag #ParlAmericasOPN. 
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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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