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O ParlAmericas Coordena Sessão no XVI Encontro da Rede de Transparência e Acesso à Informação 

 
O ParlAmericas coordenou, no dia 7 de novembro, uma sessão sobre abertura parlamentar durante o 
XVI Encontro da Rede de Transparência e Acesso à Informação, realizado em Assunção, Paraguai. Essa 
rede é composta por entidades públicas que supervisionam a implementação de medidas de 
transparência e acesso a informações em seus respectivos países. 
 
O sessão contou com a presença da Senadora Blanca Ovelar, do Paraguai, Presidenta da Rede de 
Parlamento Aberto do ParlAmericas, Carolina Hidalgo, Presidenta da Assembléia Legislativa da Costa 
Rica, María Dolores Martínez, Diretora do Programa de Modernização da Câmara dos Deputados da 
Argentina, Rocío Noriega, Assessora do Grupo Bicameral de Transparência do Congresso do Chile e 
Rosario Pavese, Oficial de Programa de Apoio e Intercâmbio Governamental da Aliança para o Governo 
Aberto. Durante o encontro, os participantes analisaram uma visão geral dos princípios do parlamento 
aberto e exploraram o uso de planos de ação para avançar nessa agenda, bem como sua relação com a 
Aliança para o Governo Aberto. 
 
“Cumprir com o direito da cidadania de acessar informações públicas é um aspecto fundamental de um 
parlamento aberto. A informação pública pertence aos cidadãos que precisam dela para ter autonomia 
e participar plenamente nos processos democráticos, o que, por sua vez, contribui para a construção da 
confiança e legitimidade de nossas instituições. Trocar boas práticas com órgãos de fiscalização da 
transparência é inestimável para garantir a eficácia desses esforços,” concluiu a Senadora Blanca Ovelar. 
A participação do ParlAmericas nessa atividade iniciou um diálogo com a transparência nacional e o 
acesso às agências de informação sobre a aplicação da transparência e dos padrões de informação aos 
parlamentos, bem como possibilitou explorar as futuras formas de colaboração. 
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