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COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

 
Ottawa, Canadá, 17 de novembro de 2017 
 
Encontro internacional sobre o papel do parlamento na Aliança para o Governo Aberto 
 
O ParlAmericas, em colaboração com o Grupo de Trabalho sobre a Transparência Legislativa da 
Aliança para o Governo Aberto, a Fundação Diretório Legislativo e a Câmara dos Deputados da 
Argentina, realizará no dia 21 de novembro uma reunião parlamentar sobre o papel do Parlamento na 
Aliança para o Governo Aberto (OGP, sigla em inglês) por ocasião do Encontro Regional das 
Américas do OGP, em Buenos Aires, Argentina. Este encontro acontecerá na Câmara dos Deputados 
da Argentina e reunirá legisladores e legisladoras de 15 países das Américas e do Caribe. No dia 22 
de novembro, a delegação do ParlAmericas participará também das sessões do Encontro Regional 
das Américas do OGP no Centro Cultural Kirchner. 
 
Desde a sua criação, o OGP tem promovido a transparência, o empoderamento dos cidadãos e 
cidadãs, a luta contra a corrupção e o uso de novas tecnologias para melhorar a governança nos 
países que aderiram a essa iniciativa internacional. Através desta atividade, apoiada pelas 
parlamentares Margarita Stolbizer e Karina Banfi, membros da Câmara dos Deputados da Argentina, 
as e os legisladores realizarão uma reunião sobre o OGP e seu impacto até o momento e, analisarão 
também, como os resultados dos Planos de Ação Nacionais adotados por meio dessa iniciativa 
multilateral podem melhorar a vida dos cidadãos e cidadãs, além de apoiar os legislativos no 
exercício de suas funções de representação, elaboração de leis e controle político. O discurso de 
abertura será proferido pelo Honorável Scott Brison, Presidente do Conselho do Tesouro do Canadá, 
e Co-Presidente Governamental de apoio ao Comitê Diretivo do OGP. 
 
"Os parlamentos desempenham um papel crítico na consecução dos objetivos do OGP e na garantia 
da sustentabilidade desta iniciativa ao longo dos ciclos eleitorais e das mudanças nos governos", 
expressou o Senador Hernán Larraín, Presidente da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas. 
Para o Senador Larraín "é importante que os legisladores e legisladoras estejam cientes da agenda 
do governo aberto, do papel do OGP, dos benefícios dessas iniciativas para o trabalho dos 
legislativos, para a vida dos cidadãos e cidadãs, e para construir apoio entre partidos para continuar 
priorizando e monitorando esse trabalho".  
 
Para maiores informações, consulte a agenda (em espanhol) e siga @ParlAmericas nas mídias 

sociais. 

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

parlamentos nacionais dos Estados membros da OEA nas Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas 

facilita a troca das melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político cooperativo. Para mais informações, visite 

www.parlamericas.org ou escreva para communications@parlamericas.org  

 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20preliminar_OGP%20Argentina_SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/es/default.aspx

