8 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO
8.1 Interação com Outros Parlamentos
8.1.1 Associação dos Secretários-Gerais de Parlamentos
A Associação dos Secretários-Gerais de Parlamentos (ASGP), criada como órgão consultivo
da União Interparlamentar (UIP), integra Diretores-Gerais ou Secretários-Gerais dos Parlamentos
do mundo. A Associação tem como atribuição estudar as leis, procedimentos, práticas e métodos de
trabalho de diferentes parlamentos e propor medidas para melhorar esses métodos e assegurar a
cooperação entre os parlamentos. A Associação também presta assistência à União
Interparlamentar, quando solicitada, em matérias de sua competência.
Os encontros da ASGP ocorrem duas vezes ao ano, paralelamente às reuniões da UIP. Em
2017 houve um encontro em Daca, Bangladesh, em abril, e outro em São Petersburgo, Rússia, em
outubro. Nos dois encontros a Câmara dos Deputados enviou representante da Diretoria-Geral.
Como um dos objetivos principais da ASGP é promover o compartilhamento de boas
práticas e experiências em vários temas de interesse dos Parlamentos partícipes, a Câmara dos
Deputados procura sempre estar presente nos encontros para ouvir e compreender as realidades,
dificuldades e desafios enfrentados por seus pares, e também para mostrar os resultados que são
produzidos por esta Casa Legislativa.
Exemplo prático dessa troca de experiências foi um convite feito à Câmara dos Deputados
no último encontro, na Rússia, para participar da criação de um Centro de Inovação
Interparlamentar, dada a sua importante contribuição na área de TIC.
8.1.2 Parlamento Latino-Americano
O Parlamento Latino-americano (Parlatino) é uma organização regional, permanente e
unicameral, integrada pelos Parlamentos Nacionais da América Latina, eleitos democraticamente
mediante sufrágio popular, e cujos países subscreveram o Tratado de Institucionalização no dia 16
de novembro de 1987, em Lima, Peru. A atual sede da organização fica na Cidade do Panamá,
Panamá.
No ano de 2017, a Câmara dos Deputados teve participação efetiva nas reuniões realizadas
pelo Parlatino. Ao todo, 26 deputados estiveram presentes nos eventos realizados entre março e
novembro de 2017. Dessa forma, a Câmara dos Deputados assegurou a permanência e a
participação do Congresso Brasileiro nas atividades da organização e isso proporcionou o
intercâmbio de informações e o aprimoramento de estudos de compatibilização da legislação entre
os países membros, bem como a participação dos deputados brasileiros na elaboração de leismodelo no âmbito das comissões do Parlatino.
Para participar das reuniões do Parlatino a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
devem pagar anuidade no valor de U$ 60,000.00 (sessenta mil dólares), sendo de U$ 30,000.00
(trinta mil dólares) a parte que cabe a cada Casa Legislativa. Em 2017 o pagamento da anuidade foi
feito de acordo com o Processo n. 111.451/2017, do Senado Federal.
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8.2.3 Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua Portuguesa
Desde a sua criação em 1998 a Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos de Língua
Portuguesa, ASG-PLP, representa a principal entidade de cooperação técnica entre os Parlamentos
de Língua Portuguesa e tem trabalhado no sentido de contribuir para a modernização das
instituições parlamentares. No intuito de propiciar o intercâmbio de experiências e boas práticas, a
ASG-PLP realiza Encontros de Quadros que variam conforme a área temática escolhida.
Atualmente a ASG-PLP é composta pelos seguintes países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné
Equatorial, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
No ano de 2017, a Câmara dos Deputados participou de seis encontros de Quadros e um
encontro dos Secretários-Gerais, conforme detalhado abaixo:
• V Encontro de Quadros da Área do Processo Legislativo da ASG-PLP, no período de 22 a
24 de fevereiro de 2017, na cidade de São Tomé, São Tomé e Príncipe;
• IV Encontro de Quadros das Áreas da Documentação, Informação e Arquivo da ASG-PLP,
no período de 20 a 23 de março de 2017, na cidade de Lisboa, Portugal;
• XII Encontro de Quadros de Informática da ASG-PLP, no período de 29 de maio e 1º de
junho de 2017, na cidade de Lisboa, Portugal;
• I Encontro de Quadros da Área de Administração, Finanças e Recursos Humanos da ASGPLP, no período de 3 a 7 de julho de 2017, na cidade de Brasília, Brasil;
• III Encontro de Quadros das Áreas de Relações Públicas, Protocolo e Relações
Internacionais da ASG-PLP, no período de 26 a 28 de junho, na cidade de Luanda, Angola;
• I Encontro de Quadros da Área Legislativa da Assembleia da República de Moçambique,
no período de 10 a 13 de julho de 2017, na cidade de Maputo, Moçambique; e
• VIII Encontro de Secretários-Gerais da Associação dos Secretários-Gerais dos Parlamentos
de Língua Portuguesa ASG-PLP, no período de 27 a 30 de outubro de 2017, na cidade de Lisboa,
Portugal.
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