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O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Ele é composto pelas 35 legislaturas nacionais 
das Américas do Norte, Central e do Sul e Caribe, e tem como objetivo promover diálogo político cooperativo e facilitar o intercâmbio de boas 
práticas parlamentares, produzindo recursos adaptados para oferecer apoio a parlamentares em seu trabalho. A Secretaria Internacional do 
ParlAmericas está localizada em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva para info@parlamericas.org. 
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O ParlAmericas participa da Primeira Reunião Internacional sobre Administração e Gestão Parlamentar 
Integral, e do programa Diploma Internacional em Diplomacia Parlamentar 
 
Na sexta-feira, 30 de julho, Anabella Zavagno, Diretora Geral Adjunta do ParlAmericas, participou do curso 
das Instituições Parlamentares Internacionais intitulado “Diploma Internacional em Diplomacia 
Parlamentar”, organizado pela Faculdade de Políticas Públicas da Universidade Austral da Argentina.  
Anabella fez uma apresentação sobre o trabalho desenvolvido pelo ParlAmericas na qualidade de 
instituição parlamentar do sistema interamericano, formado pelas legislaturas nacionais das Américas e 
do Caribe e cujo propósito é facilitar um diálogo político cooperativo e o intercâmbio de boas práticas 
legislativas, visando o contínuo fortalecimento da atuação dos poderes legislativos da região. Em sua 
apresentação, ela também abordou os temas priorizados pelo ParlAmericas, entre eles a transversalização 
da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres na política; a defesa de parlamentos abertos 
que promovam transparência, prestação de contas, participação cidadã e ética no trabalho legislativo; e a 
promoção de políticas e ações legislativas para atenuação e adaptação aos efeitos da mudança climática, 
em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
 
Nesse mesmo dia, Natalí Casanova, Responsável Sênior do Programa de Parlamento Aberto, participou de 
um painel de discussão a respeito do panorama atual e futuros desafios a serem enfrentados pelos 
parlamentos, durante a Primeira Reunião Internacional sobre Administração e Gestão Parlamentar Integral 
organizada pela Associação de Administração Legislativa da República da Argentina (ASALRA). O objetivo 
dessa reunião foi promover um intercâmbio de experiências e conhecimentos entre funcionários e 
funcionárias parlamentares e outros especialistas em questões parlamentares, a fim de aprimorar o 
funcionamento do poder legislativo. Em sua apresentação, Natalí destacou a transição para sessões 
virtuais e híbridas realizada por parlamentos da região durante a pandemia, enfatizando o avanço da 
abertura parlamentar como aspecto facilitador da transição. A sessão teve como moderador Gabriel 
Duarte, Chefe do Departamento de Pesquisa e Documentação Parlamentar do Congresso da República do 
Peru, e contou com apresentações de Karina Millán Bueno, Presidenta da Faculdade de Administração 
Pública da Universidade Autônoma do Ocidente de Culiacán, México; Patrícia Rosset, Presidenta da 
Associação dos Assessores Técnico-Legislativos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Brasil; e 
Gustavo Sánchez Piñeiro, Secretário Relator da Câmara dos Senadores e da Assembleia Geral do Uruguai.  
 
Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga 
@ParlAmericas nas redes sociais. 
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