
 

 
 

Agenda 
 

Dia Parlamentar 
No âmbito da Cúpula Global da OGP 2021            

 14 de dezembro, 2021, evento virtual 
 

  

 

 

A. 07:00    
(UTC – 06:00) 

B. 08:00  
(UTC – 05:00) 

C. 09:00 
(UTC – 04:00) 

D. 10:00  
(UTC – 03:00) 
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Este evento tem como objetivo reunir a comunidade do parlamento aberto para refletir sobre o papel que 
os poderes legislativos têm desempenhado como parceiros para as reformas de abertura governamental. 
O 10º aniversário da Parceria para o Governo Aberto (OGP, sigla em inglês), oferece uma oportunidade 
para revisar as iniciativas de parlamento aberto mais proeminentes da última década e, repensar como 
aprofundar e fortalecer o trabalho previsto para a próxima década. Desde a criação conjunta de 
compromissos transformadores até a construção de índices para medir os avanços nesse tema e a 
formalização das redes e grupos parlamentares que lideram esses esforços, parlamentares, funcionários 
dos poderes legislativos, organizações da sociedade civil e organizações regionais e internacionais têm 
pavimentado o caminho para parlamentos renovados, inclusivos e abertos, em todo o mundo. 
 
O Dia Parlamentar é um esforço conjunto realizado pelas principais organizações parlamentares e 
membros fundadores da Rede de Transparência Parlamentar (OPeN, sigla em inglês): Diretório Legislativo, 
Rede Latino-Americana de Transparência Legislativa, Instituto Nacional Democrático, Escritório de 
Instituições Democráticas e Direitos Humanos da OSCE, ParlAmericas e a Fundação Westminster para a 
Democracia. 
 
 

A. 07:05 – 07:20 Palavras de boas-vindas 
● Deputado Javier Macaya (Chile), Presidente da Rede de Parlamento Aberto 

do ParlAmericas 
● Exmo. Dr. Paran Umar Tarawally (Serra Leoa), Secretário Geral do 

Parlamento da República e do Grupo de Trabalho Parlamentar da OGP 
● María Baron, Copresidenta da OGP e Diretora Executiva Global do 

Directorio Legislativo  
 

B. 08:05 – 08:20 
C. 09:05 – 09:20 
D. 10:05 – 10:20 
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A Parceria para o Governo Aberto celebrou seu 10º ano em 2021. Este marco é 
uma oportunidade para refletir e celebrar todas as contribuições da OGP para o 
avanço da governança responsiva, inclusiva e responsável. Como os parlamentos 
participaram desses processos? Como a OGP pode integrar os parlamentos como 
parceiros nesta agenda? 

 

 
Sessão # 1: Fortalecendo o espaço cívico e a participação democrática - Como o parlamento 
aberto pode catalisar esta questão? 
Em resposta à pandemia do COVID-19, a maioria dos países ao redor do mundo introduziu restrições ao 
espaço cívico que afetaram as liberdades cívicas. Apesar das circunstâncias adversas: O que podemos 
nós, como comunidade parlamentar, aprender para garantir que o espaço cívico seja protegido na era 
pós-COVID? Como os parlamentos podem aumentar a participação cidadã por meio do uso de novas 
tecnologias? 
 

A. 07:20 – 08:10 Modera: Julia Keutgen, Assessora Sênior em Transparência, Fundação Westminster 
para a Democracia  

● Exmo. Cornelius Mweetwa (Zâmbia), Membro da Assembleia Nacional 
● Deputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), Vice-Presidenta para a América 

Central da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas 
● Damar Juniarto, Director Executivo, Southeast Asia Freedom of Expression 

Network (SAFEnet)  
● José Marinero Cortés, Presidente, Fundação Democracia, Transparência e 

Justiça (El Salvador) 

B. 08:20 – 09:10 
C. 09:20 – 10:10 
D. 10:20 – 11:10 
 

 
 
Sessão # 2: Medidas inovadoras contra a corrupção. Desafios emergentes e estratégias 
renovadas 
À medida que os países mobilizam recursos para atender às necessidades urgentes em meio à pandemia, 
a corrupção continua sendo um dos principais desafios a serem enfrentados. Em particular, a natureza 
da corrupção tornou-se mais sofisticada, tornando imperativo que as ferramentas usadas para abordá-la 
sejam igualmente, se não mais, sofisticadas. Quais são as medidas que os parlamentos têm tomado para 
combater a corrupção? Que mecanismos de controle político estão sendo utilizados para garantir que os 
recursos cheguem àqueles que mais precisam deles? De uma perspectiva parlamentar, quais são as 
ferramentas mais inovadoras para combater a corrupção? 
 

A. 08:10 – 09:00 Modera: Corina Rebegea, Assessora, Instituto Nacional Democrático (NDI) 
● Exmo. Senador René Cormier (Canadá), Vice-Presidente para a América do 

Norte da Redw de Parlamento Aberto do ParlAmericas 
● Membro do Parlamento Givi Mikanadze (Georgia) 
● Dr. Shiow-Duan Hawang, Professor, Universidade de Soochow (Taiwan)  
● Caroline Gaita, Diretora Executiva, Mzalendo Trust (Quênia) 

● Etilda Gjonaj, ex-Ministra da Justiça (Albânia) 

B. 09:10 – 10:00 
C. 10:10 – 11:00 
D. 11:10 – 12:00 
 

 

 



 

 
 

A. 09:00 – 09:10 Palavras de encerramento 
● Luis Rojas (Chile), Secretário Adjunto da Câmara de Deputadas e 

Deputados e Coordenador Geral da Rede de Funcionárias e Funcionários 

de Parlamento Aberto do ParlAmericas 

● Vita Dumanska, Diretora Executiva, CHESNO (Ucrânia) 

B. 10:00 – 10:10 
C. 11:00 – 11:10 
D. 12:00 – 12:10 
 

 


