Agenda
2º Encontro da Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas:
Fortalecendo os laços entre a cidadania e os poderes legislativos
São José, Costa Rica | 15-18 de março de 2017
#OPN2017

Com o objetivo de reduzir nosso impacto ecológico, os documentos, recursos
e publicações da reunião se encontram disponíveis no site
www.parlamericas.org. Para facilitar o acesso a partir do seu dispositivo
móvel, lhe convidamos a baixar uma aplicativo de leitura de código QR.

Terça-feira 14 de março de 2017
Durante o dia

Chegada das (os) participantes aos hotéis Radisson, Holiday Inn e Palma
Real

Quarta-feira 15 de março de 2017
Durante o dia

Chegada das (os) participantes aos hotéis Radisson, Holiday Inn e Palma
Real

12:30
Traslado das e dos participantes hospedados nos hotéis Holiday Inn e Palma
Real ao Hotel Radisson
13:00 – 17:00

Sessão de capacitação: Maximizando o uso das redes sociais para promover
a participação cidadã
Local: Sala Zurquí 4 (Hotel Radisson)
Facilitar o acesso à informação do parlamento com o uso de técnicas inovadoras
para aumentar a participação cidadã nos processos de tomada de decisões é um
aspecto-chave na agenda do parlamento aberto e do Roteiro para a abertura
legislativa do ParlAmericas. Atualmente, as (os) parlamentares enfrentam novos
desafios na hora de interagir nas redes sociais. Porém, estas plataformas
representam formas inovadoras de comunicação que podem ser usadas no
trabalho parlamentar para envolver o eleitorado nas decisões públicas. Nesta
sessão de capacitação, serão apresentadas ferramentas e estratégias para o uso
das redes sociais buscando refletir sobre seus benefícios e seu potencial para a
promoção da participação cidadã.

19:00

Traslado das e dos participantes hospedados nos hotéis Holiday Inn e Palma
Real ao Hotel Radisson

19:30 – 21:30

Recepção de boas vindas oferecida pela Assembleia Legislativa
Local: Sala Europa (Hotel Radisson)

Quinta-feira 16 de março de 2017
08:00 – 08:30

Registro das (os) participantes
Local: Lobby (Hotel Radisson e Holiday Inn)

08:30 – 09:00

Traslado à Assembleia Legislativa

09:00 – 09:45

Abertura
Local: Sala dos Ex-Presidentes(as) da República (Assembleia Legislativa)
 Deputada Karla Prendas (Costa Rica), Anfitriã
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente da Rede Parlamento Aberto
 Deputada Ligia Fallas (Costa Rica), Membro do Conselho do ParlAmericas
 Senhor Pablo Collada, Representante da Rede Latino-americana pela
Transparência Legislativa
 Deputado Gonzalo Ramírez (Costa Rica), Primeiro Secretário do Diretório
Legislativo

09:50 – 10:00

Assinatura do Memorando de Entendimento entre ParlAmericas e a Rede
Latino-americana pela Transparência Legislativa
Local: Sala dos Ex-Presidentes(as) da República (Assembleia Legislativa)

10:00 – 10:15

Fotografia oficial
Local: Sala dos Ex-Presidentes(as) da República (Assembleia Legislativa)

10:15 – 10:30

Traslado ao Hotel Radisson

10:30 – 13:00

Sessão 1. A importância do aceso à informação pública e os órgãos
garantidores da transparência para a participação cidadã
Local: Sala Zurquí 4
Facilitadora: Sra. Guadalupe Valdez (República Dominicana)
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente da Rede Parlamento Aberto
 Sr. Scott Hubli, Diretor de Programas de Governança, Instituto Nacional
Democrático
 Sra. Agustina de Luca, Diretora do Departamento de Transparência
Legislativa, Fundação Diretório Legislativo
 Sra. María Fernanda Avendaño Mora, Presidenta da ACCESA
Novos horizontes para a participação cidadã e o envolvimento dos cidadãos na
concepção e implementação de políticas públicas evoluíram para se tornar uma
nova forma de gestão de recursos públicos em todas as esferas de governo,
incluindo poderes legislativos. Os processos de co-criação foram estabelecidos
como formas renovadas de promover e assegurar a participação dos cidadãos no
trabalho dos parlamentos. Exemplos claros disso são os planos de ação legislativa
e as iniciativas que foram implementadas em assembleias nacionais das Américas
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e do Caribe em favor da abertura legislativa. A partir desta perspectiva, os
participantes discutirão e intercambiarão idéias e experiências sobre a importância
da participação cidadã, bem como examinarão como os processos de co-criação
desenvolvidos no hemisfério podem ser institucionalizados dentro das várias
funções do Poder Legislativo, tendo em conta os padrões de co-criação e a política
legislativa da Aliança para o Governo Aberto.
13:00 – 14:30

Almoço
Local: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)

14:30 – 17:00

Sessão 2. Parlamentos inteligentes: facilitando processos legislativos
inclusivos e invadores
Local: Sala Zurquí 4 (Hotel Radisson)
Facilitador: Sr. Cristiano Ferri, Diretor do Laboratório Hacker, Câmara de
Deputados do Brasil
 Senador Mauricio Lizcano, Presidente do Senado (Colômbia)
 Sra. Haydee Hernández, Chefe da Unidade Técnica de Gênero,
Assembleia Legislativa da Costa Rica
A modernização da gestão pública tem exigido grandes esforços para facilitar a
prestação de serviços públicos, bem como uma utilização mais inteligente e
estratégica dos recursos estatais. Nessa perspectiva, a tecnologia vem servindo
como suporte para esse fim, permitindo continuar inovando e modernizando a
função legislativa para melhor interagir com os cidadãos. Esta sessão consistirá
em intercâmbios entre grupos para identificar desafios e necessidades enfrentados
por parlamentares em várias fases do processo legislativo, e explorar como
mecanismos de participação cidadã poderiam ser úteis nessas fases.

19:00

Traslado das e dos participantes hospedados nos hotéis Holiday Inn e Palma
Real ao Hotel Radisson

19:30 – 22:00

Noite típica costarriquense oferecida pela Assembleia Legislativa
Local: Jardines y terrazas (Hotel Radisson)

Sexta-feira 17 de marco de 2017
08:30

Traslado das e dos participantes hospedados nos hotéis Holiday Inn e Palma
Real ao Hotel Radisson

09:00 – 09:15

Avanços na matéria sobre transparência na Assembleia Nacional do Suriname


09:15 – 11:30

Membro da Assembleia Nacional Jennifer Simons (Suriname), Presidenta
da Assembleia Nacional

Sessão 3. Processos de co-criação nos parlamentos: uma olhada nos planos
de ação e iniciativas legislativas
Local: Sala Zurquí 4 (Hotel Radisson)
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Facilitadora: Sra. Hannia Vega, Assessora da Assembleia Legislativa da Costa
Rica



Sr. Lemarque Campbell, Presidente do Subcomitê de Políticas, Citizens for
a Better Bahamas
Dra. Magaly McLean, Advogada principal, Departamento de Direito
Internacional, Organização dos Estados Americanos (por vídeo)

Uma das funções cruciais dos parlamentares é representar os interesses dos
cidadãos que votaram neles. Nas diferentes fases da produção legislativa existem
espaços onde parlamentos, a nível institucional, ou legisladores, a nível individual,
empreendem esforços para trabalhar em conjunto com a sociedade em geral, a fim
de representar fielmente as suas vozes e ideias. Esta sessão consistirá de um
processo de co-criação simulado para resolver e analisar um estudo de caso
relacionado ao acesso a informações públicas e agências de fiscalização, com o
objetivo de chegar a um acordo de forma colaborativa para resolver a situação
apresentada.
11:30 – 12:00

Eleição para o Comitê Executivo da Rede de Parlamento Aberto e anúncio do
parlamento anfitrião do 3º Encontro de 2018
Local: Sala Zurquí 4 (Hotel Radisson)

12:00 – 13:00

Encerramento e leitura da Declaração do 2º Encontro da Rede de Parlamento
Aberto do ParlAmericas
Local: Sala Zurquí 4 (Hotel Radisson)
 Deputada Karla Prendas (Costa Rica), Anfitriã
 Senadora Marcela Guerra (México), Presidenta do ParlAmericas
 Senador Hernán Larraín (Chile), Presidente da Rede de Parlamento Aberto
 Deputado Antonio Álvarez Desanti (Costa Rica), Presidente da Assembleia
Legislativa

13:00 – 14:30

Almoço
Local: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)

14:30 – 16:00

Reunião do Comitê Executivo da Rede de Parlamento Aberto eleito para o
período 2017-2019 (aberto a observadores)
Local: Sala Zurquí 4 (Hotel Radisson)

Sábado 18 de março de 2017
09:00 – 12:30

42ª Reunião do Conselho do ParlAmericas (a portas fechadas)
Local: Sala Cedral (Hotel Radisson)

12:30 – 14:00

Almoço oferecido pela Assembleia Legislativa
Local: Restaurante Acuarelas (Hotel Radisson)

14:00 – 17:00

Continuação da 42ª Reunião do Conselho do ParlAmericas (a portas fechadas)
Local: Sala Cedral (Hotel Radisson)
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