4a Reunião da Rede de Funcionários e Funcionárias de Parlamento Aberto do ParlAmericas
#OpenParliament

de parlamento aberto que têm sido implementadas com
sucesso em diversos parlamentos da região.

TEMA: Parlamento aberto

Os diálogos também abordaram alguns dos desafios e
oportunidades resultantes de processos de cocriação,
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destacando, entre outras questões, as dificuldades
geradas pela pandemia e os ajustes ao trabalho

LOCAL:

parlamentar resultantes de restrições sanitárias, a
necessidade de institucionalizar iniciativas de

Reunião virtual

PARTICIPANTES: Parlamentares, pessoal
parlamentar, representantes de organizações da
sociedade civil de 14 países da América Latina

ANFITRIÃO: Assembleia Nacional do Equador

parlamento aberto em órgãos legislativos, bem como a
importância de manter uma comunicação aberta com
organizações da sociedade civil envolvidas em processos
de cocriação.
Recursos
Roteiro para a Abertura Legislativa. ParlAmericas,
2016.

Esta atividade está alinhada com o ODS 16.
A 4a Reunião da Rede de Funcionários e Funcionárias de
Parlamento Aberto (RFPA) do ParlAmericas reuniu
parlamentares, pessoal parlamentar e representantes de
organizações da sociedade civil da América Latina, com o
objetivo de promover uma reflexão sobre o progresso
regional com relação à abertura legislativa, por meio do
intercâmbio de experiências e lições aprendidas, bem
como uma discussão sobre o impacto e resultados dessa
agenda do ponto de vista do público.
Grupos de trabalho
Avanços em parlamento aberto: Da cocriação à
implementação
Os grupos de trabalho ofereceram aos participantes a
oportunidade de realizarem um intercâmbio de boas
práticas legislativas

Guia para o Desenvolvimento de Planos de Ação de
Parlamento Aberto, Sumário Executivo. ParlAmericas,
2019.
Apresentações
Reflexões sobre o Progresso do Senado da República
da Colômbia em Direção à Abertura Legislativa,
apresentação de Mónica Vanegas, Diretora do
Escritório de Serviços à Cidadania, Congresso da
República da Colômbia (em espanhol)
Novo Site da Câmara dos Deputados do México,
apresentação de Andrea González, Assessora da
Secretaria Geral da Câmara dos Deputados do
México (em espanhol)
Novos Regulamentos Internos da Câmara dos
Deputados do Brasil, apresentação de Fabio Almeida
Lopes, Analista Legislativo, Câmara dos Deputados
do Brasil, e Diretor de Políticas Públicas, Bússola Tech
(em espanhol)

DESTAQUES DAS SESSÕES
Palavras de boas-vindas:
Deputada Wilma Andrade (Equador), Vice-Presidenta da Rede
de Parlamento Aberto do ParlAmericas para a América do Sul
Moderadores do diálogo:
Bernardo Gutiérrez, Assessor, Grupo Temático Parlamentar
sobre Parlamento Aberto da Assembleia Nacional do Equador e
Coordenador Regional da RFPA para a América do Sul
Nelly González, Assessora Jurídica, Presidenta da Assembleia
Nacional do Panamá e Coordenadora Regional da RFPA para a
América Central
Juan Carlos Chavarría, Diretor, Departamento de Participação
Cidadã da Assembleia Legislativa da Costa Rica e Coordenador
Regional da RFPA para a América Central
Fredy Erazo, Coordenador Geral, Unidade de Transparência do
Senado do México e Coordenador Regional da RFPA para a
América do Norte
Expositores:
María Liz Sosa, Diretora Geral, Desenvolvimento Institucional e
Cooperação Externa, Câmara dos Senadores do Paraguai
Mónica Vanegas, Dirigente do Escritório de Serviços à
Cidadania do Congresso da República da Colômbia
Álvaro Céspedes, Assessor do Presidente da Assembleia
Nacional do Panamá
Juan Manuel Cheppi, Secretário Geral da Câmara dos
Deputados da Argentina
Claudia Muñeton, Assessora do Presidente para o Plano de
Ação da Câmara dos Deputados da Colômbia
Caterina Di Salvatore, Diretoria Geral, Câmara dos Senadores
do Uruguai
Rocío Noriega, Assessora, Grupo Bicameral de Transparência do
Congresso Nacional do Chile
Luisa Pazmiño, Especialista em Participação Cidadã,
Assembleia Nacional do Equador
Andrea González, Assessora da Secretaria Geral da Câmara dos
Deputados do México
Participantes dos painéis de discussão:
Marta Ferrara, Diretora Executiva, Projeto Sementes para a
Democracia
Jorge Marín, participante do programa Impacto Legislativo
Jovem
Fabio Almeida Lopes, Analista Legislativo, Câmara dos
Deputados do Brasil e Diretor de Políticas Públicas, Bússola Tech
Palavras de encerramento:
Luis Rojas, Secretário Adjunto, Câmara dos Deputados e
Deputadas do Chile, e Coordenador Geral da RFPA

1

Painel sobre os impactos da abertura legislativa sob o ponto
de vista da sociedade civil
Considerando o firme progresso alcançado na implementação de
modelos e iniciativas de parlamento aberto nos diferentes órgãos
legislativos do hemisfério, é importante avaliar seus resultados
para a sociedade.
Os e as expositoras compartilharam os principais impactos da
implementação de iniciativas de parlamento aberto, oferecendo
percepções sobre questões centrais, tais como o progresso
alcançado na construção de confiança entre parlamentos e
organizações da sociedade civil, a importância de estabelecer
processos de cocriação amplos e democráticos, bem como
conquistas em termos da expansão de mecanismos e espaços
para a participação cidadã no trabalho parlamentar.
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Principais conclusões dos grupos de trabalho
A participação de funcionários e funcionárias parlamentares é essencial para garantir a apropriação e a adequação de processos de abertura legislativa, levando em conta,
particularmente, as mudanças em grupos executivos, comitês etc. A participação ativa de atores como secretarias gerais, departamentos de planejamento e departamentos de
tecnologia de comunicação, é, portanto, de suma importância para assegurar que esses esforços não se tornem isolados, mas façam parte da política institucional do
parlamento.
Complementando a questão acima, funcionários e funcionárias parlamentares têm ressaltado a necessidade de criar programas de treinamento sobre abertura legislativa que
envolvam uma ampla gama de indivíduos e departamentos.
Processos de cocriação com organizações da sociedade civil são vistos como fortes quando criam espaços inclusivos e transversalizam a participação de grupos sociais
historicamente marginalizados. Algumas boas práticas demonstram a importância da transversalização do gênero em planos de cocriação e do envolvimento de organizações
de defesa das mulheres (Câmara dos Deputados da Argentina). Da mesma forma, a experiência de promover a participação de populações afrodescendentes em exercícios de
construção coletivos têm sido de grande valia (Câmara dos Deputados da Colômbia).
Embora as restrições resultantes das medidas sanitárias implementadas para conter os efeitos da pandemia tenham inicialmente imposto um desafio ao trabalho parlamentar,
elas acabaram servindo como catalisadores para os diversos processos de digitalização em andamento (sessões virtuais, assinaturas digitais, fortalecimento da segurança
cibernética etc.), os quais, em última instância, contribuíram para processos de cocriação e implementação de abertura legislativa.

A agenda e o comunicado de imprensa desta atividade podem ser acessados no site do ParlAmericas.
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Este encontro foi possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá, por
meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs Canada, em inglês).
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Encontre o ParlAmericas no Apple Podcasts,
Google Podcasts, e Spotify, para ouvir as
sessões de nossas reuniões.

ParlAmericas é a instituição que promove a
DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE
DE GÊNERO atuando a favor do
empoderamento político das mulheres e da
aplicação de uma perspectiva de gênero no
trabalho legislativo

ParlAmericas organiza consultas e constrói
PARCERIAS COM DIVERSAS
PARTES INTERESSADAS como jovens
líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas é composto por 35
LEGISLATURAS NACIONAIS dos
países da América do Norte, Central, do Sul
e do Caribe

ParlAmericas promove o PARLAMENTO
ABERTO apoiando os princípios da
transparência, prestação de contas,
participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas trabalha para o
fortalecimento da democracia e
governança através do acompanhamento
de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas facilita o intercâmbio de
BOAS PRÁTICAS parlamentares e
promove o DIÁLOGO POLÍTICO
COOPERATIVO em busca dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas respalda as políticas e medidas
legislativas para mitigação e adaptação dos
efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

SISTEMA INTERAMERICANO

Secretaria International do ParlAmericas
703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá
Telefone: + 1 (613) 947-8999
Email: info@parlamericas.org
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