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Ottawa, 30 de maio de 2022 

O ParlAmericas participa na Semana do Congresso Aberto, organizada pelo Congresso da 

República da Colômbia 

Durante a semana de 23-27 de maio, o Congresso da República da Colômbia realizou a Semana do 

Congresso Aberto com o objetivo de apresentar os avanços na abertura legislativa tanto no 

parlamento colombiano como na América Latina em geral, dando seguimento a um dos 

compromissos do Sexto Plano por um Congresso Aberto da Colômbia. Por meio de uma série de 

webinários temáticos com representantes dos parlamentos da região e especialistas na área, esta 

atividade abordou a participação cidadã, o meio ambiente, a tecnologia nos parlamentos, a 

transparência legislativa e a diplomacia parlamentar.  

O primeiro webinário sobre participação cidadã contou com intervenções do Senador Juan Diego 

Gómez Jiménez (Colômbia), Presidente do Senado da República; membro da Assembleia Wilma 

Andrade (Equador), Vice-Presidenta para a América do Sul da Rede de Parlamento Aberto do 

ParlAmericas; e da Sra. Rocío Noriega, Assessora do Grupo Bicameral de Transparência do 

Congresso Nacional do Chile, que se encarregou da moderação. Este painel destacou a importância 

do envolvimento da cidadania nos processos e trabalhos parlamentares. Nessa linha, o membro da 

Assembleia Wilma Andrade, ressaltou os diferentes mecanismos de participação cidadã no 

parlamento equatoriano e destacou o progresso feito pelo Grupo de Parlamento Aberto com vistas 

ao plano de ação a ser desenvolvido este ano. 

No webinario sobre tecnologia nos parlamentos, realizou-se um diálogo sobre transformação digital 

e as principais considerações para avançar na modernização dos processos legislativos. Este painel 

contou com a participação da Sra. Sarah Smith, da Fundação Hans Seidel; do Sr. Luís Kimaid, Diretor 

Executivo da Bússola Tech; do Sr. Soufiane Ben Moussa, Chefe em Tecnologia da Câmara dos 

Comuns do Canadá e Coordenador Regional da Rede de Funcionárias e Funcionários de Parlamento 

Aberto do ParlAmericas; e da Sra. Diana Plata, Chefe da Divisão de Planejamento e Sistemas do 

Senado da Colômbia, que atuou como moderadora desta sessão. Durante este painel, o Sr. Ben 

Moussa enfatizou que a modernização parlamentar deve ser conduzida não somente do ponto de 

vista técnico, mas também deve ter um claro compromisso político para facilitar sua 

implementação.      

Por fim, o webinario sobre transparência legislativa contou com a participação do Sr. Gregorio Eljach 

Pacheco, Secretário-Geral do Senado da Colômbia; da Deputada Karina Banfi (Argentina); da Sra. 

Natalí Casanova-Burkholder, Gerente de Projetos do ParlAmericas; e do Sr. Fernando Segura 

http://www.parlamericas.orga/
mailto:info@parlamericas.org
https://www.senado.gov.co/index.php/transparencia/congreso-abierto
https://www.youtube.com/watch?v=bVk46D_4J9A&ab_channel=CanalCongreso%2FProgramas
https://www.youtube.com/watch?v=dUmgzqN9xVM&ab_channel=CanalCongreso%2FProgramas
https://www.youtube.com/watch?v=7m0pREHShBg&ab_channel=CanalCongreso%2FProgramas


 

-30- 
 

O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto por 35 
legislaturas nacionais das Américas do Norte, Central e do Sul e do Caribe, o ParlAmericas promove o diálogo político 
cooperativo, facilita o intercâmbio de boas práticas legislativas e desenvolve recursos especificamente destinados a 
apoiarem as e os parlamentares no desempenho de suas funções. A Secretaria Internacional do ParlAmericas está sediada 
em Ottawa, Canadá. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou entre em contato conosco pelo e-mail 
info@parlamericas.org. 

Restrepo, Especialista em Transparência e Participação Cidadã. Nesta sessão, foi dada ênfase à 

transparência como um pilar fundamental da democracia, levando em conta que a implementação 

deste princípio não deve ser apenas uma obrigação das instituições públicas, mas também deve ser 

assumida como um compromisso das autoridades parlamentares. Nesta linha, a Sra. Casanova-

Burkholder compartilhou as principais considerações para avançar no acesso à informação dentro 

dos poderes legislativos, tomando como referência o Roteiro para a abertura legislativa 2.0. 

Para mais informações sobre o trabalho realizado pelo ParlAmericas, visite www.parlamericas.org 

e siga o @ParlAmericas nas redes sociais. 
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