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Carta de Salvador - BA 

O XXXIV Encontro da ABEL foi realizado mais uma vez em parceria com a 
UNALE – União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, na cidade de 

Salvador -BA, fato que se repete há dez anos e pretendemos que seja mantido por 
muitos outros, ressaltando a necessidade de estarmos juntos: parlamentares, 

servidores e provedores da Educação Legislativa. 

Destacamos a apresentação do Projeto de Lei, do Senado Federal, nº 5.868, 
de 2019, de autoria do Senador Paulo Paim, “Institui o dia 15 de maio como o Dia 

Nacional da Educação Legislativa”, fruto de entendimentos da direção da ABEL com 
o parlamentar, conforme compromisso firmado em nossa eleição este ano. 

O Senador Paulo Paim, então Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, 
presidiu em 2003 a assembleia de criação da ABEL, e imediatamente abraçou a 
ideia de fortalecimento da Educação Legislativa, com a adoção da data de criação 

da nossa entidade como um dia dedicado a reflexões sobre a Educação Legislativa 
como forma de aprofundar, difundir e ampliar as Escolas do Legislativo e de Contas 

em prol do fortalecimento do Poder Legislativo Nacional. 

No dia 12 do corrente mês, foi realizada audiência pública na Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, do Senado Federal, para instruir a 

matéria, que terá como relator o Senador Nelsinho Trad, o qual se fez presente, e 
contou com a participação do Presidente da ABEL, Florian Augusto Coutinho 

Madruga; da Secretária-Geral, Marlene Figueira da Silva; do Diretor-
Superintendente, Nilson da Silva Rebello; e dos fundadores Maria Helena Toscano 

Caldas Barros, Carla Maria Evangelista Pedroso, Alaor Marques Junior, além do 
Diretor Executivo do Instituto Legislativo Brasileiro, Marcio Coimbra. 

Na audiência, foram ressaltados os avanços da Educação Legislativa em 16 

anos, quando saímos de 4 Escolas, apenas em Assembleias Legislativas, para mais 
de 240 já criadas Brasil afora, ampliando com a inclusão de Câmaras Municipais e 

de Tribunais de Contas. 

No desenvolvimento dos trabalhos e nas apresentações realizadas, foi 
enfocada a necessidade de as Escolas do Legislativo e de Contas aprofundarem 

atividades educativas para aproximação e integração entre os Parlamentos e a 
sociedade, explorando a força da cooperação, de forma a divulgar os trabalhos do 

Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas, com enfoque prioritário em crianças 
e jovens, através de iniciativas como  Constituição em Miúdos, Lei Maria da Penha 
em Miúdos e a Cartilha Cidadania A-Z – as duas últimas lançadas durante este 

Encontro. 

O Parlamento Jovem tem sido instrumento muito importante para fomentar 

a educação política e cidadã das gerações futuras, e deve ser incentivado e 
difundido, até como forma de catalisar o processo de criação de Escolas 
Legislativas nos municípios, ou em cidades-polo. 

Por fim, assinamos o Protocolo de Cooperação Técnica com o Sindicato dos 
Servidores do Poder Legislativo Federal - Sindilegis, que, acreditamos, aumentará 

a difusão de consciência cidadã e democrática. 

 

Salvador-BA, 20 de novembro de 2019. 


