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O ParlAmericas realiza a 4ª Reunião da Rede de Funcionárias e Funcionários do Parlamento
Aberto
O ParlAmericas e a Assembleia Nacional do Equador realizaram de forma virtual a 4ª Reunião da
Rede de Funcionárias/os do Parlamento Aberto, no dia 28 de janeiro de 2022. A reunião incluiu
uma sessão de trabalho com grupos temáticos e um painel de discussão com a participação de
representantes de organizações sociais e da juventude.
Participaram da reunião parlamentares, pessoal parlamentar e representantes de organizações
da sociedade civil e da juventude da América Latina, os quais refletiram sobre o progresso
alcançado pela região em termos de abertura legislativa e, se informaram, por meio de
representantes da cidadania, a respeito dos resultados e impactos da implementação dessa
agenda sobre a sociedade. A reunião foi liderada por coordenadores regionais da Rede de
Funcionárias/os do Parlamento Aberto, que apresentaram suas contribuições durante as sessões
de trabalho em grupo.
Ao falar sobre o evento, Wilma Andrade, Membro da Assembleia Nacional do Equador e VicePresidenta da Rede de Parlamento Aberto para a América do Sul, ressaltou o seguinte: “O evento
oferece uma oportunidade de ouvirmos reflexões e análises sobre as conquistas alcançadas e, os
desafios que ainda enfrentamos na incorporação dos princípios e ações de abertura parlamentar
em nossos órgãos legislativos. Esse intercâmbio de experiências e lições aprendidas, sem sombra
de dúvida, ajudará a fortalecer e enriquecer futuras ações em direção à abertura legislativa.”
Luis Rojas (Chile), Secretário Geral Adjunto da Câmara dos Deputados e Coordenador da Rede de
Funcionárias/os do Parlamento Aberto do ParlAmericas, fez a seguinte observação: “Não
estamos mais discutindo se devemos ou não abrir nossos parlamentos, mas sim como fazê-lo, a
fim de assegurar que essas práticas sejam sustentáveis ao longo do tempo, e, portanto,
incorporem a abertura legislativa, seus processos e princípios, no trabalho parlamentar para a
inclusão de todas as vozes da sociedade, sem deixar ninguém para trás, em linha com a Agenda
2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.”
Por sua vez, Bernardo Gutiérrez (Equador), Consultor do Grupo Temático Parlamentar sobre
Parlamento Aberto da Assembleia Nacional e Coordenador Regional da Rede de Funcionárias/os
do Parlamento Aberto para a América do Sul salientou: “A Rede busca oferecer uma
oportunidade para que nos reunamos em um espaço que favoreça o diálogo, a colaboração e o
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intercâmbio de boas práticas para o alcance da abertura legislativa, a fim de que possamos
oferecer melhor apoio às iniciativas adotadas por órgãos legislativos para promover o avanço
dessa agenda.”
Para mais informações sobre o trabalho realizado
www.parlamericas.org e siga @ParlAmericas nas redes sociais.
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