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Delegação do ParlAmericas participou de reuniões e painéis de discussão organizados pela Assembleia
Legislativa da Costa Rica para apoiar o desenvolvimento de iniciativas de abertura parlamentar
Uma delegação do ParlAmericas participou, nos dias 24 e 25 de Janeiro, de reuniões e um painel de discussão
organizado pela Assembleia Legislativa da Costa Rica, em San José, com o objetivo de compartilhar as melhores
práticas parlamentares que estão impulsionando a agenda de abertura parlamentar e, promover ações para o
seu fortalecimento na Costa Rica.
No dia 24 de janeiro, a delegação se encontrou com deputados e deputadas da Costa Rica que atuam como
chefes e sub-chefes de grupos parlamentares, bem como chefes de departamentos da Assembleia Legislativa
e representantes de organizações da sociedade civil. Essas reuniões ofereceram uma oportunidade para a troca
de experiências entre representantes do Chile, Colômbia, Equador e Paraguai, sobre o desenvolvimento e
implementação de planos de ação de parlamento p aberto, bem como legislações e práticas em favor da
abertura legislativa. As atividades desse dia terminaram com um painel de discussão sobre o progresso do
parlamento aberto na América Latina, que contou com a participação de diferentes atores envolvidos nesse
processo.
Esses discussões serviram de base para o workshop nacional realizado no dia 25 de janeiro, em que
parlamentares, juntamente com organizações da sociedade civil da Costa Rica, estabeleceram os seguintes
passos para continuar fortalecendo e promovendo a agenda para a abertura parlamentar em seus países.
A Presidente da Assembleia Nacional do Equador, a Exma. Deputada Elizabeth Cabezas, enfatizou que
“Estabelecer os princípios do parlamento aberto garante que as informações do trabalho que fazemos não
sejam distorcidas. Quanto mais transparência, melhor será a relação com a cidadania.” Da mesma forma, a
Vice-Presidenta da Assembleia Legislativa da Costa Rica, Exma. Deputada María Inés Solís observou que
“Estamos incentivando, desde a presidência da Mesa da Assembleia Legislativa da Costa Rica ações, ações em
favor da abertura legislativa para que o nosso parlamento, bem como deputadas e deputados que o compõem,
possamos consolidar essa agenda.”
A delegação do ParlAmericas foi composta pela Presidenta da Assembleia Nacional do Equador e Vicepresidenta do ParlAmericas, Exma. Deputada Elizabeth Cabezas, chefe da delegação; Senador Rodrigo Lara, da
Colômbia; Deputado Eduardo Cáceres, da Argentina; ex-deputado do Chile e Consultor Internacional Patricio
Vallespín; Diretora Geral do Escritório de Fortalecimento Legislativo da Câmara dos Senadores do Paraguai,
María Liz Sosa; Assessora do Grupo de Transparência Bicameral do Congresso Nacional do Chile, Rocío Noriega;
Diretora Executiva Gobal da Fundação do Diretório Legislativo, María Baron; Vice-Diretora do ParlAmericas,
Anabella Zavagno; e a Gerente de Programa - Parlamento Aberto do ParlAmericas, Emilie Lemieux.
Para mais informações sobre o trabalho do ParlAmericas em parlamento aberto, clique aqui. Siga a Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas no Twitter usando a hashtag #ParlAmericasOPN
-30O 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.

