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  #ParlAmericasOPN 
 
 
A 3ª Reunião da Rede de Funcionários de Parlamento Aberto proporcionará um espaço para funcionárias 
e funcionários de parlamentos das Américas e do Caribe compartilharem experiências e boas práticas 
sobre inovação tecnológica, um tema identificado durante a última reunião da Rede. 
 

13:00 – 13:10 Inauguração 
- Senadora Silvia del Rosario Giacoppo (Argentina), Membro do Conselho do 

ParlAmericas 
- Blair Armitage (Canadá), Secretário Adjunto, Comissões, Senado 

13:10 – 13:40  Painel sobre Inovação Tecnológica em Parlamentos  
- Dr. Tiago Carneiro Peixoto, Especialista Sênior do Setor Público, Práticas 

Globais de Boa Governança, Banco Mundial 
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- María Paz Hermosilla, Diretora do Laboratório de Inovação Pública 
(GobLab), Escola de Governo, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile 

- Diego Subero, Consultor, Programa de Segurança Cibernética, Comitê 
Internacional contra o Terrorismo (CICTE) da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) 

- Chris Beall, Gerente de Políticas, Governança de Plataforma, Centro para 
Inovação em Governança Internacional 

O surgimento de novas tecnologias da informação e comunicação (NTIC), bem como seus 
efeitos sobre as interações sociais, a prestação de serviços públicos e seu impacto sobre o 
funcionamento da democracia, convida-nos a repensar a forma como as utilizamos, a fim 
de garantir a continuidade do fortalecimento do trabalho parlamentar diante dos novos 
desafios enfrentados pelas sociedades contemporâneas. Esse painel explorará diferentes 
mecanismos e estratégias para a promoção da inovação tecnológica, incluindo novas 
práticas que utilizam a NTCI na modernização do parlamento, por meio da inteligência 
coletiva e artificial e segurança cibernética, como ferramentas que contribuem para o 
funcionamento do poder legislativo, ao mesmo tempo que continuam a promover o avanço 
dos princípios de abertura parlamentar e dos esforços para combater a desinformação. 

13:40 – 13:50 Apresentação do Open Data Hub 
- Patricia Almeida (Brasil), Coordenadora de Inovação e Estratégia Digital da 

Câmara dos Deputados do Brasil e Coordenadora do Centro de Dados 
Abertos 

13:50 – 14:10 Sessão de Perguntas e Respostas 

14:10 – 15:30 Grupos de Trabalho Temáticos: Inovação Parlamentar 
Esta sessão oferecerá aos participantes a oportunidade de aprofundar na discussão sobre 
diferentes tópicos relacionados ao fortalecimento da inovação tecnológica nos parlamentos, 
com o objetivo de aumentar a eficiência do trabalho legislativo. A inovação tecnológica é 
essencial para a abertura legislativa, pois permite a transparência da informação pública, o 
estabelecimento de uma interação permanente com a cidadania, bem como mecanismos de 
prestação de contas mais eficazes para o trabalho parlamentar.  
 
Grupo de Trabalho 1: Inteligência Artificial nos Parlamentos (interpretação 
disponível em espanhol, inglês, francês e português) 

- Moderador: Soufiane Ben Moussa (Canadá), Diretor de Tecnologia, Câmara 
dos Comuns 

- Cristian Carrión (Chile), Vice-Diretor do Departamento de Tecnologia da 
Informação, Senado 

- Patricia Almeida (Brasil), Coordenadora de Inovação e Estratégia Digital da 
Câmara dos Deputados do Brasil e Coordenadora do Centro de Dados 
Abertos 

- Jorge Paulo de França Junior (Brasil), Diretor Executivo da Secretaria de 
Participação, Interação e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados 



 

À medida que os parlamentos atualizam seus sistemas e normas de procedimento com uso 
de ferramentas tecnológicas, uma discussão sobre o uso responsável da inteligência artificial 
(IA) torna-se essencial. Este grupo de trabalho incluirá apresentações demonstrando o uso da 
IA por parlamentos para melhorar suas interações com a cidadania, a coleta de dados para 
pesquisas parlamentares, bem como a visualização e publicação de informações públicas. A 
forma como a IA e a inteligência coletiva se complementam também será abordada, com a 
participação de especialistas nessa área. 
 
Grupos de Trabalho 2: Maximizando Recursos para Modernizar o Parlamento em 
colaboração com a Associação Parlamentar da Commonwealth - Reino Unido (CPA-
UK) 
 (interpretação disponível em inglês) 

- Moderador: Garreth Ferguson (Trinidad e Tobago), Diretor de TI e 
Comunicações do Parlamento 

- Jonathan King (Ilha de Man), Secretário Adjunto e Secretário do Conselho 
Legislativo de Tynwald 

Os parlamentos de todo o hemisfério não param de inovar por meio do uso de NTCI que 
facilitam processos parlamentares e melhoram sua conexão com os constituintes. A aplicação 
dessas ferramentas é capaz não só de modernizar o trabalho parlamentar, mas também de 
permitir que parlamentares e equipes façam mais com recursos limitados. Este grupo de 
trabalho explorará como os parlamentares podem priorizar o uso de NTCI para alcançar o 
maior impacto possível em termos do fortalecimento do trabalho legislativo. 
 
Grupos de trabalho 3: Cibersegurança nos Parlamentos (interpretação disponível em 
espanhol) 

- Moderadora: Sonia Vezzaro (Argentina), Responsável pela Diplomacia 
Parlamentar Multilateral, Câmara dos Deputados 

- Pablo Torrealba (Chile), Assessor de Sistemas de Informação, Câmara das 
Deputadas e Deputados 

A transição dos parlamentos para trabalho remoto devido à pandemia do COVID-19, e o uso 
de plataformas digitais para permitir que órgãos legislativos continuassem a funcionar, 
também deram origem a novos desafios relacionados à segurança cibernética. Este grupo de 
trabalho incluirá experiências parlamentares a respeito de práticas institucionais para 
fortalecer a segurança cibernética para a proteção de dados privados, bem como a proteção 
de informações e conteúdos de instituições parlamentares.    
 
Grupo de trabalho 4: Sessões Virtuais e Transformação Digital nos Parlamentos 
(interpretação disponível em espanhol) 

- Moderador: Claudio Prieto (Equador), Coordenador Geral de Tecnologias 
da Informação, Assembleia Nacional 

- Juan Manuel Cheppi (Argentina), Secretário Geral, Câmara dos Deputados 
- Anabel Dávila (Peru), Chefe do Departamento de Relatoria e Agenda do 

Congresso da República 



 

Um ano se passou desde o início da pandemia do COVID-19 e da transição dos parlamentos 
para trabalho remoto, com a adoção de plataformas digitais em toda a região para que 
pudessem continuar a funcionar. Neste grupo, os participantes irão refletir e analisar os 
desafios enfrentados ao longo do último ano na implementação dessas ferramentas em 
seus respectivos parlamentos, o processo de inovação e modernização por que passaram, 
bem como seus resultados em termos de eficiência e eficácia do trabalho legislativo. Este 
grupo de trabalho incluirá também reflexões sobre as experiências de funcionários 
parlamentares da região na transformação digital dos seus respectivos parlamentos, bem 
como recomendações para oferecer ainda mais apoio às funções parlamentares. 

15:30 – 15:50 Apresentações dos Grupos de Trabalho  
- Apresentação dos destaques da discussão pelos moderadores (cinco 

minutos cada)  

15:50 – 16:00 Comentários Finais e Próximos Passos 
- Avaliações 
- Luis Rojas (Chile), Subsecretário da Câmara das Deputadas e Deputados 

 
 
 
 
 

 
 

Siga @ParlAmericas nas redes sociais. 
 

 
 
 

 
As sessões poderão ser gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o 
ParlAmericas no iTunes, Google Play e Spotify para ouvir sessões e apresentações dos nossos 
encontros anteriores realizados em todo o hemisfério. 
 

 Esta atividade está sendo realizada em parte graças ao apoio financeiro do Governo do Canadá.  

 
 
 


