
 
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
Para divulgação imediata 

 
 
Bogotá, Colômbia, 18 de abril de 2017 
 
Delegações parlamentares e organizações da sociedade civil se reunirão para 
dialogar sobre participação cidadã, transparência fiscal e medidas anticorrupção. 
 
O ParlAmericas, em conjunto com o Congresso da Colômbia, realizará a reunião de co-
criação intitulada Kit de ferramentas sobre participação cidadã na quarta-feira, 19 de abril, 
com a participação de delegações parlamentares e representantes da sociedade civil de 9 
países da América Latina. 
 
Um dos principais objetivos da reunião será continuar a promoção da implementação do 
Roteiro para a Abertura Legislativa do ParlAmericas, através de reflexões sobre a 
participação e o envolvimento das e dos cidadãs e cidadãos nos processos de tomada de 
decisão pública. Assim, os (as) delegados (as) identificarão os mecanismos, os aspectos-
chaves e as melhores práticas, a fim de concretizar e facilitar a implementação dos 
compromissos assumidos no Roteiro. Esta atividade irá proporcionar um espaço para que 
parlamentares e representantes da sociedade civil criem e elaborem de maneira conjunta 
um kit de ferramentas que servirá como referência para o trabalho que os parlamentos 
nacionais venham a conduzir em torno da promoção da participação cidadã. 
 
Também se realizará o workshop Construindo confiança entre os parlamentos e a 
cidadania, nos dias 20 e 21 de abril, que examinará a importância da transparência fiscal, 
bem como as medidas e iniciativas para o combate á corrupção e para aumentar a 
confiança da cidadania nos parlamentos. 
 
Ambas as atividades serão realizadas nas instalações do Congresso da Colômbia. Para 
mais informações, consulte as agendas da reunião de co-criação e da oficina e siga as 
hashtags #ParlAmericasOPN e #CongresoAbierto. 
 
 

*** 
 

O ParlAmericas é a rede de legislaturas nacionais dos Estados membros da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e funciona como um fórum independente para parlamentares das Américas e do Caribe, 
comprometidos (as) com o diálogo político cooperativo e com a participação no sistema interamericano. Para 
mais informações, visite www.parlamericas.org. 

http://parlamericas.org/uploads/documents/Roadmap-PT-SCREEN.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20Co-creaci%C3%B3n.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda%20Taller_p%C3%BAblica.pdf
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23ParlAmericasOPN&src=typd
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23CongresoAbierto&src=typd
http://www.parlamericas.org/

