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COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

 

 
Lima, Peru, 09 de abril de 2018 
 
O ParlAmericas, em colaboração com o Congresso da República do Peru, realizará o terceiro 
encontro da Rede Parlamento Aberto, em Lima, nos dias 11 e 12 de abril, com o tema: Estados 
Abertos à Governança Democrática Contra a Corrupção, no âmbito da VIII Cúpula das Américas.  
 
Este encontro, que será realizado nas dependências do Congresso da República, corresponde à 
reunião parlamentar oficial da Cúpula das Américas, na qual legisladores de mais de 20 países 
das Américas e do Caribe discutirão a importância de estados abertos para a governança 
democrática contra a corrupção e, o papel crucial que o poder legislativo desempenha no 
desenvolvimento e implementação de soluções para esta problemática. 
 
A Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas promove a abertura parlamentar por meio da 
transparência e do acesso à informação pública, prestação de contas, participação cidadã e ética, 
e probidade, a fim de combater a corrupção e fortalecer a confiança da cidadania nos poderes 
legislativos do hemisfério. Esta será uma oportunidade para a troca de experiências e 
conhecimentos sobre ética e probidade, incluindo a transversalização das questões de gênero na 
luta contra a corrupção e, para estabelecer diretrizes para a preparação de planos de ação para a 
abertura parlamentar. Da mesma forma, duas novas ferramentas serão apresentadas e 
disponibilizadas aos legislativos: o Kit de Ferramentas para a Participação Cidadã no Processo 
Legislativo e um mecanismo para o encaminhamento de compromissos de parlamentos abertos. 
    
"Este encontro representa uma grande oportunidade para que legisladores do hemisfério 
trabalhem em conjunto com o objetivo de desenvolver estratégias que nos permitam eliminar as 
causas e os impactos da corrupção em todos os níveis de governo. Em nome do Congresso da 
República do Peru, é uma honra receber as delegações parlamentares das Américas e do Caribe 
para continuar avançando nesta agenda", ressaltou o Exmo. Sr. Luis Galarreta, Presidente do 
Congresso da República do Peru e anfitrião do encontro. 
 
Por sua vez, a Senadora Marcela Guerra, Presidenta do ParlAmericas, afirmou que 
"parlamentares desempenham um papel fundamental na luta contra a corrupção, não apenas 
através do exercício de nossos poderes de representação, legislação e controle político de nossos 
governos, mas também através da promoção de ações a favor da abertura legislativa, que 
facilitam a interação entre a cidadania e o poder legislativo, o acesso à informação pública e o 
empoderamento dos cidadãos e cidadãs." 
 
Consulte a agenda e siga @ParlAmericas nas redes sociais usando a hashtag #ParlAmericasOPN 
para obter as últimas atualizações sobre o encontro. 
 

 
*** 

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto pelos 

legislativos nacionais dos Estados membros da OEA, das Américas do Norte, Central, do Sul e do Caribe, o 

ParlAmericas facilita o intercâmbio das melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para 

mais informações, visite http://www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org 
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