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Ottawa, 3 de junho de 2021
O ParlAmericas participou do Intercâmbio Global entre Parlamentares do House Democracy Partnership
Nos dias 2 e 3 de junho, o ParlAmericas participou do Intercâmbio Global entre Parlamentares do House
Democracy Partnership (HDP), organizado pelo Instituto Nacional Democrático (NDI), que reuniu
legisladores e legisladoras da Colômbia, Guatemala, Indonésia, Iraque, Líbano, Libéria, Peru, Gâmbia,
Tunísia e dos Estados Unidos para tratar da importância da abertura e transparência legislativas para a
criação de processos inclusivos que garantam que governos e funcionários e funcionárias públicos
prestem contas sobre as prioridades dos cidadãos e cidadãs.
Como parte desse intercâmbio, Javier Macaya, Membro da Câmara dos Deputados do Chile e Presidente
da Rede de Parlamento Aberto (RPA) do ParlAmericas, participou como expositor da sessão “Aprimorando
Métodos para Conter a Corrupção por meio da Abertura,” na qual discutiu a importância da abertura
legislativa para o estabelecimento de padrões éticos elevados nas instituições públicas, fortalecendo
assim a confiança dos cidadãos e cidadãs. Ele destacou o seguinte: “Para promover integridade e
combater a corrupção, precisamos motivar esse comportamento por meio de política pública, uma
política que considere a arquitetura de escolha e um senso de responsabilidade do indivíduo, bem como
fiscalização social, o que significa dizer que, enquanto sociedade, repudiamos a corrupção. Graças à
criação conjunta de compromissos de abertura parlamentar por parlamentares, funcionários e
funcionárias parlamentares e a sociedade civil, iniciativas importantes e inovadoras foram desenvolvidas
no Congresso do Chile, as quais têm sido fundamentais para o fortalecimento dos nossos mecanismos de
fiscalização, como a criação do Escritório de Orçamento do Congresso Nacional, que oferece suporte
técnico essencial para escrutínio financeiro.”
Além disso, Emilie Lemieux, Diretora Adjunta de Parlamento Aberto e Desenvolvimento Sustentável do
ParlAmericas, participou como expositora da sessão “Abertura Legislativa no Atual Ambiente de
Pandemia,” na qual discutiu importantes reflexões de parlamentos do hemisfério sobre sua transição para
reuniões virtuais ou híbridas, o importante papel desempenhado por plataformas digitais de
transparência e participação pública durante a pandemia, e os atuais esforços para desenvolvimento e
implementação de compromissos e planos de ação de abertura parlamentar nesse contexto. Ela concluiu
sua apresentação chamando a atenção das e dos participantes para os desafios impostos pela
desinformação nessa conjuntura, bem como para a necessidade de colaboração parlamentar global para
o desenvolvimento de soluções.
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Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org e siga
@ParlAmericas nas redes sociais.
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