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Sessão Plenária
6º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas:
A integridade importa: Construindo democracias mais sólidas
22 de março de 2022 | 11:30 (UTC-03:00)
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INSCREVA-SE AQUI

#ParlAmericasOPN
Durante a sessão plenária do encontro, um espaço de alto nível será disponibilizado para a discussão de
boas práticas legislativas e recomendações para a implementação de políticas e mecanismos para o
avanço da integridade pública. Com o intuito de ampliar os esforços em prol da abertura legislativa, a
nova versão do Roteiro para a Abertura Legislativa será apresentada. As delegações presentes serão
convidadas a relatar o progresso alcançado na implementação de compromissos assumidos no encontro
do ano passado da RPA e, nos planos de ação para a abertura legislativa incluídos na Ferramenta do
Compromisso de Parlamento Aberto do ParlAmericas, bem como a apresentar novos compromissos
planejados para este ano. Por fim, uma declaração será adotada e eleições para o Comitê Executivo da
RPA serão realizadas para os cargos a serem preenchidos: Vice-Presidente da Rede de Parlamento Aberto
para o Caribe e parlamento anfitrião do próximo encontro.
A. 08:30 – 08:50 Inauguração
B. 09:30 – 09:50
C. 10:30 – 10:50
D. 11:30 – 11:50

-

Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguai), Segunda VicePresidenta da Câmara de Senadores, Parlamento anfitrião do encontro

A. 08:50 – 09:20
B. 09:50 – 10:20
C. 10:50 – 11:20

Conferência: Fortalecendo a Integridade Pública para Governança Democrática
-

Exmo. Joseph Isaac (Dominica), Presidente da Assembleia Legislativa e
membro do Conselho do ParlAmericas
Sra. Delia Ferreira, Presidenta, Transparência Internacional

D. 11:50 – 12:20

A integridade pública é um pilar fundamental para defender o interesse geral e, assim,
proteger, reconhecer e garantir os direitos humanos, contribuindo assim para uma melhor
qualidade de vida da sociedade. Reforçar a integridade não só dentro das entidades
públicas, mas, em toda a sociedade, torna-se crucial para prevenir e combater a corrupção,
especialmente nos processos de recuperação pós-pandemia. Esta sessão terá como foco a
descobertas e impactos da integridade pública sobre sistemas democráticos.

A. 09:20 – 09:25

Lançamento Oficial da versão 2.0 do Roteiro para a Abertura Legislativa

B. 10:20 – 10:25
C. 11:20 – 11:25
D. 12:20 – 12:25

A. 09:25 – 09:30
B. 10:25 – 10:30
C. 11:25 – 11:30

-

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do ParlAmericas

Após sua adoção em 2016, durante a primeira reunião da Rede ParlAmericas Parlamento
Aberto realizada no Paraguai, o Roteiro para a Abertura Legislativa serviu como principal
fonte e referência para os poderes legislativos da região na implementação e avanço da
agenda de parlamento aberto e seus respectivos pilares: transparência, prestação de
contas, participação cidadã e ética e probidade. Após um processo de revisão e atualização
que incluiu não apenas legisladores e parlamentares, mas também organizações
internacionais e da sociedade civil, a nova versão do Roteiro para a Abertura Legislativa
será lançada oficialmente em comemoração aos mais de 5 anos de sua adoção.

Apresentação do Memorando sobre a Participação Parlamentar da Aliança para
um Governo Aberto
-

Sra. Lotte Geunis, Consultora em parlamento aberto, Parceria para o
Governo Aberto

D. 12:25 – 12:30

Em reconhecimento ao papel fundamental dos parlamentos nas ações e processos que
levam a governos e estados mais abertos, a Aliança para um Governo Aberto (OGP, sigla
em inglês) lançou em dezembro de 2021 um memorando que visa fornecer uma estrutura
coerente para a participação dos parlamentos nos processos da OGP. Dada a sua relevância
para o avanço da abertura legislativa, este memorando será apresentado durante a reunião
da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas.

A. 09:30 – 10:10

Apresentação dos resultados dos compromissos de abertura parlamentar
assumidos no 5o Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas e de
novos compromissos

B. 10:30 – 11:10
C. 11:30 – 12:10
D. 12:30 – 13:10

-

Exmo. Reginald Farley (Barbados), Presidente do Senado
Senador Felix Ajpi (Bolívia)
Exmo. René Cormier (Canadá), Senador e Segundo Vice-Presidente da
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas para a América do Norte
Deputado Vlaldo Mirosevic (Chile), Vice-Presidente do Grupo Bicameral de
Transparência
Sr. Jorge Humberto Mantilla (Colômbia), Secretário Geral da Câmara de
Representantes

-

Deputada Ana Lucía Delgado (Costa Rica), Primeira Vice-Presidenta da
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas pela América Central
Deputada Corina Cano Córdoba (Panamá), Segunda Vice-Presidenta pela
América Central da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
Senador Patrick Kemper (Paraguai), membro da Comissão Especial de
Parlamento Aberto
Exmo. Claudius Francis (Santa Lúcia), Presidente da Assembleia Legislativa
e membro do Conselho do ParlAmericas

Delegações parlamentares estão convidadas a relatar o progresso alcançado com relação
aos compromissos assumidos no encontro do ano passado da RPA, os quais foram
publicados na Ferramenta do Compromisso de Parlamento Aberto do ParlAmericas, bem
como novos compromissos que possam ser implementados no próximo ano. Cada
delegação terá três minutos para fazer sua apresentação. Caso a delegação do seu
parlamento tenha interesse em participar dessa sessão, pedimos que preencha o formulário
disponível neste link e envie-o para a Secretaria Internacional do ParlAmericas até 18 de
março de 2022.

A. 10:10 – 10:20

Eleições

B. 11:10 – 11:20
C. 12:10 – 12:20
D. 13:10 – 13:20

A. 10:20 – 10:30
B. 11:20 – 11:30
C. 12:20 – 12:30
D. 13:20 – 13:30

Leitura da declaração
-

Senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega (Paraguai), Segunda VicePresidenta da Câmara de Senadores, Parlamento anfitrião do encontro

A. 10:30
B. 11:30
C. 12:30

Encerramento do 6º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas
-

Senador Javier Macaya (Chile), Presidente da Rede de Parlamento Aberto
do ParlAmericas

D. 13:30
Siga @ParlAmericas nas redes sociais.

As sessões serão gravadas e transformadas em episódios de podcast. Encontre o ParlAmericasno
iTunes e Google Play para ouvir sessões dos nossos encontros anteriores.

Esta atividade está sendo realizada em parte com o apoio financeiro do Governo do Canadá, por
meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs Canada - GAC).

