
                            Parlamento aberto, transparência,

prestação de contas, participação cidadã, probidade,

ética

                           Dezembro de 2020 a maio de 2021

                                                     Mais de 160 parlamentares,

funcionárias/os de parlamentos e representantes da

sociedade civil de 29 países

                                                                        

Associação Parlamentar da Commonwealth do Reino

Unido e da Rede Latino-Americana de Transparência

Legislativa

Revisão e Atualização do Roteiro para a Abertura Legislativa

#ParlAmericasOPN  #Roteiro

Esta atividade está alinhada com o ODS16.
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TEMA:

DATA:

LOCAL:

PARTICIPANTES:

O ParlAmericas realizou uma série de atividades

solicitando contribuições para atualizar e expandir

seu Roteiro para a Abertura Legislativa. Publicado

em 2016, este documento foi co-criado por

legisladores e representantes da sociedade civil de

todas as Américas e do Caribe, e seus pilares de

transparência, prestação de contas, participação

cidadã e ética, inspiraram e moldaram

compromissos parlamentares e planos de ação de

abertura parlamentar em níveis nacionais.

Pesquisa on-line

O processo de revisão começou com uma pesquisa on-

line distribuída em dezembro de 2020, para recolher

feedback sobre quais questões e aspectos deveriam ser

incluídos na nova versão do Roteiro. Participaram

representantes de parlamentos e da sociedade civil de

24 países.

 

Reuniões interparlamentares

Após a sistematização das contribuições recebidas,

foram realizadas reuniões virtuais, a fim de trocar

impressões mais especificas sobre as mudanças e

atualizações a serem incluídas na nova versão, levando

em conta as experiências e prioridades de trabalho em

favor da abertura legislativa tanto das e dos

representantes dos parlamentos, quanto das

organizações da sociedade civil do hemisfério.

 

Entre as reuniões realizadas, destacam-se as seguintes:

Sessão sobre o programa para funcionárias e

funcionários do Caribe, organizada pela Associação

Parlamentar do Commonwealth-UK (CPA-UK) (14 de

janeiro)

2ª Reunião da Rede de funcionárias e funcionários de

Parlamento Aberto do ParlAmericas, da qual

participaram 96 representantes das legislaturas de 16

países da América Latina (22 de janeiro)

Reunião de trabalho entre presidentas e presidentes

dos parlamentos do Caribe sobre parlamento aberto,

que reuniu 22 representantes de 10 países (19 de

abril)

Reunião de cocriação entre parlamentares e

representantes de organizações da sociedade civil,

membros da Rede Latino-americana de

Transparência Legislativa, com a participação de 18

representantes de 10 países (17 de maio)

Sessão sobre o programa para funcionárias e
funcionários do Caribe:

Sra. Esmalene Cox-Jn Louis, Secretária Adjunta do
Parlamento (Santa Lúcia)
Sr. Eddie Webster, Secretário da Assembleia
Nacional (Belize)

  
2ª Reunião da Rede de funcionárias e funcionários de
parlamento aberto do ParlAmericas:

Senadora Blanca Ovelar (Paraguai), Presidenta do
ParlAmericas
Sr. Waldir Bezerra Miranda (Brasil), Secretário-Geral
Adjunto da Mesa Diretora, Senado Federal
Sra. María Liz Sosa (Paraguai), Diretora-Geral de
Fortalecimento Legislativo e Cooperação Externa da
Câmara de Senadores.
Sr. Juan Carlos Chavarría (Costa Rica), Diretor do
Departamento de Participação Cidadã da Assembleia
Legislativa
Rocío Noriega (Chile), Conselheira do Grupo
Bicameral sobre Transparência do Congresso
Nacional
Sr. Mauricio Sarabia (Equador), Coordenador-Geral
de Planejamento da Assembleia Nacional

 
Reunião de trabalho entre presidentas e presidentes
de parlamentos do Caribe:

Exma. Bridgid Annisette-George (Trinidad e
Tobago), Presidenta da Câmara de Representantes e
vice-presidente do ParlAmericas
Exmo. Senador Ranard Eric Henfield (Bahamas),
Vice-Presidente para o Caribe da Rede de Parlamento
Aberto do ParlAmericas

 
Reunião de cocriação entre parlamentares e
representantes da sociedade civil:

Javier Macaya (Chile), Presidente da Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas
Senadora Berta Caraveo (México), Vice-Presidenta
para a América do Norte da Rede de Parlamento
Aberto do ParlAmericas
Congressista Ana Lucía Delgado (Costa Rica),
Primeira Vice-Presidenta para a América Central da
Rede de Parlamento Aberto do ParlAmericas.
Deputada Corina Cano (Panamá), Segunda Vice-
Presidenta para a América Central da Rede de
Parlamento Aberto do ParlAmericas.

REALIZADO EM PARCERIA COM:

DESTAQUES DAS SESSÕES

                              Virtual

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-PT-SCREEN.pdf
https://www.uk-cpa.org/media/3962/final-caribbean-clerk-report.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Press_release_2a_Reunion_Funcionarios-as_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/PressRelease_SPA.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Press%20Release_Co-creation%20Meeting_RoadMap_SPA.pdf


PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES PARA O ROTEIRO PARA A ABERTURA LEGISLATIVA

 

Incorporar e destacar a cocriação como aspecto central do parlamento aberto e, promover seu fortalecimento em compromissos e planos de ação.

A integração da inovação tecnológica como parte de cada um dos pilares de parlamento aberto, levando em conta os processos de transformação digital das

legislaturas na transição para as sessões virtuais.

Consolidar mecanismos de supervisão política do parlamento, incluindo o monitoramento transversal do progresso em questões nacionais prioritárias, como

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a luta contra a corrupção.

Fortalecer espaços e mecanismos de participação cidadã inclusiva que levem em consideração a população em situações de vulnerabilidade.

Adotar sistemas de integridade pública que garantam o cumprimento dos códigos de ética e leis de lobby, bem como fornecer apoio técnico aos

parlamentares e funcionárias/os sobre essas questões.
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Próximos Passos

 

Após a sistematização das contribuições recebidas em cada uma das reuniões, uma

versão preliminar on-line do novo Roteiro será disponibilizada para comentários

adicionais. Em seguida, o Comitê Executivo da Rede de Parlamento Aberto do

ParlAmericas aprovará a versão final antes de seu lançamento oficial. A nova versão

do Roteiro incluirá a definição atualizada de parlamento aberto, destacando o valor e

a importância dos processos de cocriação, uma reorganização dos aspectos-chave

dentro de cada pilar, e incorporará mais conceitos no glossário.

 

Da mesma forma, o Índice de Transparência Legislativa, desenvolvido por

organizações da sociedade civil que fazem parte da Rede Latino-Americana de

Transparência Legislativa, que vem medindo as políticas de abertura dos parlamentos

por meio da avaliação de regulamentos, trabalho, orçamento, gestão administrativa,

e participação cidadã desde 2011, lançará uma nova edição este ano com uma

metodologia renovada, apresentada em uma das reuniões do processo de revisão do

Roteiro. O índice agora será alinhado com os pilares de parlamento aberto, a fim de

cobrir uma gama mais ampla de questões.

As agendas e apresentações dessas atividades estão disponíveis em nossa seção de trabalho do site ParlAmericas, e a versão atualizada do Roteiro será publicada na

seção do parlamento aberto.

https://www.transparencialegislativa.org/indice
https://www.transparencialegislativa.org/noticia/red-latinoamericana-por-la-transparencia-legislativa-rltl-promueve-parlamentos-abiertos-y-evaluara-la-apertura-de-14-congresos-y-asambleas-en-latinoamerica
http://parlamericas.org/pt/open-parliament/our-work-opn.aspx
http://parlamericas.org/pt/open-parliament/about-opn.aspx


ORGANIZADO EM PARCERIA COM
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Este encontro foi possível graças ao generoso apoio do Governo do Canadá, por

meio do seu Ministério das Relações Exteriores (Global Affairs Canada, em inglês ).

Encontre o ParlAmericas no Apple Podcasts,

Google Podcasts, e Spotify, para ouvir as

sessões de nossas reuniões.

PARLAMENTOS REPRESENTADOS

Equador

República
Dominicana

Dominica

Costa Rica

Colômbia

Chile

Jamaica

Honduras

Guiana

Guatemala

Granada

El Salvador

Santa Lúcia

São Cristóvão e
Névis

Peru

Paraguai

Panamá

Nicarágua

México

Trinidad e Tobago

Antígua e
Barbuda

Argentina

Barbados

Belize

Brasil

Bahamas

Suriname

São Vicente e
Granadinas

Espanha

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita o intercâmbio de

BOAS PRÁTICAS parlamentares e

promove o DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO em busca dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável

ParlAmericas organiza consultas e constrói

PARCERIAS COM DIVERSAS

PARTES INTERESSADAS como jovens

líderes e organizações da sociedade civil

ParlAmericas está sediada em OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas é a instituição que promove a

DIPLOMACIA PARLAMENTAR no

SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas promove o PARLAMENTO

ABERTO apoiando os princípios da

transparência, prestação de contas,

participação cidadã e da ética e probidade

ParlAmericas é composto por 35

LEGISLATURAS NACIONAIS dos

países da América do Norte, Central, do Sul

e do Caribe

ParlAmericas trabalha para o

fortalecimento da democracia e

governança através do acompanhamento

de PROCESSOS ELEITORAIS

ParlAmericas respalda as políticas e medidas

legislativas para mitigação e adaptação dos

efeitos das MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ParlAmericas transversaliza a IGUALDADE

DE GÊNERO atuando a favor do

empoderamento político das mulheres e da

aplicação de uma perspectiva de gênero no

trabalho legislativo

Secretaria International do ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Telefone: + 1 (613) 947-8999

Email: info@parlamericas.org

https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://www.linkedin.com/company/parlamericas

