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Porto de Espanha, Trinidade e Tobago, 5 de Setembro de 2017
O ParlAmericas realiza workshop sobre transparência fiscal e reunião de cocriação sobre participação cidadã.
O ParlAmericas realizará duas atividades nos dias 6 e 7 de setembro, em
cooperação com o Parlamento de Trinidade e Tobago, com o objetivo de
promover parlamentos abertos nos poderes legislativos das Américas e do Caribe.
O Workshop: “Fortalecendo a Prestação de Contras por meio da Transparência
Fiscal” e a reunião de co-criação: “Kit de Ferramentas para a Participação Cidadã”
terá como participantes delegações parlamentares, representantes da sociedade
civil e especialistas de 12 países da região.
O workshop será facilitado por Kevin Page, Presidente e CEO do Instituto de
Estudos Fiscais e Democracia (Institute of Fiscal Studies and Democracy) e exchefe da Comissão Parlamentar Orçamental do Canadá e, Juan Pablo Guerrero,
Diretor da Iniciativa Global para Transparência Fiscal (GIFT, sigla em inglês).
Nessa oportunidade, serão abordadas as praticas de transparência e prestação de
contras no contexto do trabalho político no setor orçamental e de finanças públicas
dos parlamentos, a fim de analisar e identificar os desafios e as oportunidades de
melhoria, com particular atenção para o papel das comissões de dos Parlamentos
na promoção da participação cidadã na política fiscal.
A reunião de co-criação irá se basear nos resultados obtidos na atividade
realizada no mês de abril em Bogotá, Colômbia, e proporcionará um espaço de
reflexão sobre as estratégias e mecanismos para envolver os cidadãos e cidadãs
no processo legislativo. As e os participantes contribuirão para o Kit de
Ferramentas para a Participação Cidadã, que irá compilar as melhores práticas no
hemisfério que visam promover e facilitar o envolvimento da cidadania no trabalho
parlamentar.
Vossa Excelência Bridgid Annisette-George, Presidenta da Câmara dos
Representantes de Trinidade e Tobago e membro do Conselho do ParlAmericas,
enfatizou que "informar o público sobre as decisões tomadas pelo parlamento e
explicar as razões por trás dessas decisões, usando termos não técnicos, são
uma parte importante do papel do Parlamento na garantia da responsabilidade da

política fiscal", acrescentando que "os cidadãos do hemisfério não só exigem mais
informações, mas também estão procurando oportunidades de contribuir para as
decisões dos legislativos, e é por isso que esta reunião examinará as vias
potenciais através das quais isso pode ser efetivamente implementado ".
Para mais informações consulte as agendas de ambos os eventos (em inglês) e
siga as redes sociais do @ParlAmericas.
***
O ParlAmericas é a instituição que promove a diplomacia parlamentar no sistema interamericano. Composto
pelos legislativos nacionais dos Estados membros da OEA da América do Norte, Central e do Sul e do Caribe,
o ParlAmericas facilita o intercâmbio das melhores práticas parlamentares e promove o diálogo político
cooperativo. Para mais informações, visite www.parlamericas.org ou escreva-nos através do e-mail
communications@parlamericas.org

