
 
  

 

AGENDA 

2ª Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto do 

ParlAmericas 

 

Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 | 10:30 (UTC - 05:00) 

 
9:30 (UTC – 06:00) 10:30 (UTC – 05:00) 11:30 (UTC – 04:00) 12:30 (UTC – 03:00) 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 

Cidade do México, México 
Nicarágua 

Colômbia 
Cuba 

Equador 
Ottawa, Canadá 

Panamá 
Peru 

Bolívia 
República Dominicana 

Venezuela 

Argentina 
Brasília, Brasil 

Chile 
Paraguai 
Uruguai 

 

A 2ª Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento Aberto terá como objetivo refletir 

sobre os avanços da região na abertura legislativa, de forma a contribuir para um processo de revisão do 

Roteiro para a Abertura Legislativa do ParlAmericas para recolher e refletir, da melhor maneira, as 

experiências valiosas que os parlamentos possuem dentro dessa agenda. Além disso, a reunião 

apresentará a nova metodologia do Índice Latino-Americano de Transparência Legislativa, elaborado 

desde 2011 pela Rede Latino-Americana de Transparência Legislativa, e que visa sistematizar e analisar 

informações relevantes sobre poderes legislativos em relação à abertura legislativa.  

 

Primeira parte: Processo de Revisão do Roteiro para a Abertura Legislativa do ParlAmericas 

10:30 – 10:35 Palabras de boas-vindas 

- Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas 

10:35 – 10:40  Introdução 

- Luis Rojas, Secretário adjunto da Câmara dos Deputados do Chile  

10:40 – 10:50 Apresentação dos resultados da pesquisa para a revisão do Roteiro para a 

Abertura Legislativa 

- Emilie Lemieux, Directora Adjunta de Parlamento Abierto e 

Desenvolvimento Sustentável, ParlAmericas  

 

Após a adoção do Roteiro para a Abertura Legislativa do ParlAmericas em 2016, 

uma iniciativa cocriada por parlamentares, funcionários e representantes de 

organizações da sociedade civil de mais de 20 países do hemisfério, é oportuno 

realizar uma revisão e atualização das questões e aspectos-chave incluídos no 

Roteiro para que continue sendo uma ferramenta valiosa na promoção e 

institucionalização da abertura parlamentar na região. Nesse sentido, contemplou-

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-PT-SCREEN.pdf
https://www.transparencialegislativa.org/publicacion/indice-latinoamericano-de-transparencia-legislativa/
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se arrecadar contribuições e iniciar processos de discussão com legisladores, 

parlamentares e sociedade civil, por meio de sessões virtuais de trabalho, 

entrevistas e levantamento de dados. Essa sessão apresentará uma visão geral da 

pesquisa para a atualização do Roteiro (em espanhol), que pode ser respondida até 

o dia 15 de janeiro de 2021.    

 

ao Grupos de trabalho por pilar do parlamento aberto 

- Grupo 1: Transparência e acesso à informação pública 

o Waldir Bezerra Miranda, Secretário-Geral Adjunto da Mesa 

Diretiva, Senado Federal do Brasil 

- Grupo 2: Prestação de Contas 

o María Liz Sosa, Diretora Geral de Fortalecimento Legislativo e 

Cooperação Externa da Câmara de Senadores do Paraguai  

- Grupo 3: Participação cidadã 

o Juan Carlos Chavarría, Diretor do Departamento de 

Participação Cidadã na Assembléia Legislativa da Costa Rica 

- Grupo 4: Ética e probidade 

o Rocío Noriega, Assessora do Grupo de Transparência 

Bicameral do Congresso Nacional do Chile 

- Grupo 5: Planejamento estratégico  

o Mauricio Sarabia, Coordenador General de Planificação da 

Assembléia Nacional do Equador  

 

Como parte da revisão e atualização do Roteiro para a Abertura Legislativa do 

ParlAmericas, as discussões serão realizadas em grupos de trabalho por pilar do 

parlamento aberto que terão como objetivo a troca de ideias e experiências sobre 

quais outras questões e aspectos importantes devem ser considerados para a nova 

versão do Roteiro. A partir da pesquisa, serão formuladas questões norteadoras 

para orientar os diálogos e as contribuições de cada grupo de trabalho.  

12:00 – 12:20 Apresentações dos grupos de trabalho 

12:20 – 12:25 Reflexões finais e temas prioritários para o próximo encontro da Rede 

- Natalí Casanova, Responsável de Programa Sênior, Parlamento Aberto 

12:25 – 12:30 Avaliações  

Secretaria Internacional do ParlAmericas 

 

 

https://survey.zohopublic.com/zs/hGCs2a
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Segunda parte: Apresentação do Índice Latino-Americano de Transparência Legislativa 

Essa sessão é organizada em colaboração com: 

 

 

 

12:30 – 12:45 

 

Introdução 

- Analina Montes, Gerente Geral do Congresso Nacional de Honduras 

- Marcelo Espinel, Diretor de Projetos da Fundação Cidadania e 

Desenvolvimento, Organização que coordena a Rede Latino-

Americana de Transparência Legislativa  

- Borja Diaz Rivillas, Gerente de Boa Governança da Área de 

Governança Democrática da EUROsociAL+  

12:45 – 13:05 Apresentação da nova metodologia do Índice de Transparência Legislativa   

- Roger Celis, Coordenador da área legislativa da Fundação Cidadania 

e Desenvolvimento 

- Raúl Ferrada, consultor da EUROsociAL + no projeto de renovação do 

Índice Latino-Americano de Transparência Legislativa 

 

O Índice de Transparência Legislativa é um instrumento independente de 

medição e incidência que visa conhecer a existência e a profundidade das 

políticas de transparência e abertura nos congressos latino-americanos, 

permitindo uma visão regional do progresso nessas questões. A nova edição 

do índice incluirá uma medição sobre abertura parlamentar, com base em 

seus quatro princípios: transparência, prestação de contas, participação 

cidadã, ética e probidade. Nesta sessão, será apresentada a metodologia 

utilizada, que inclui os processos e variáveis da medição. Cabe ressaltar que 

existe a possibilidade de os parlamentos solicitarem uma reunião com a 

Rede Latino-Americana de Transparência Legislativa para obter mais 

detalhes do índice. 

13:05 – 13:20 Preguntas e respostas 

13:20 – 13:25 Avaliações  

- Secretaria Internacional do ParlAmericas 
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13:25 – 13:30 Palavras de encerramento 

- Mercedes de los Santos, Diretora de Cidadania e Instituições 

Governamentais, Fundação Directorio Legislativo 

- María Gabriela Graell, Diretora de Relações Internacionais da 

Assembleia Nacional do Panama 

 

 

 

 

 
 

Nos acompanhe  em nossas redes sociais @ParlAmericas 
 

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

 


