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CARTA DE GRAMADO 

 

Ao promovermos o nosso XXXI Encontro da ABEL, registramos os 15 anos 
de fundação da Associação, onde temos inúmeros motivos para comemorar a 

vitoriosa jornada em prol do fortalecimento do Poder Legislativo, da reafirmação 
do nosso compromisso com a cidadania responsável, informada e atuante, com 

as liberdades individuais e o bem comum, com a capacitação dos servidores dos 
Casas Legislativas e das Cortes de Contas, o que resulta em uma democracia 
forte, com os órgãos do Legislativo cumprindo seu papel institucional definido em 

nossa Carta Magna, que este ano comemora 30 anos de promulgação. 

A caminhada tem sido vitoriosa, pois, tal qual Martin Luther King, “nós 

temos um sonho”: de ver um país equilibrado, com seus poderes funcionando, e 
respeitando-se uns aos outros, conforme nos ensina o tão atual Montesquieu, 

onde o ser humano por poder ter conhecimento, tem o desejo de viver em 
sociedade. 

E é justamente este conhecimento que a cidadania tem, que orienta as 

ações da ABEL, em todos os encontros realizados semestralmente, onde, com 
participação cada vez maior, analisamos as circunstâncias temporais, expomos 

os trabalhos desenvolvidos, trocamos experiências, projetamos o futuro e  
validamos as conquistas de nossas associadas. 

Quando iniciamos nossa jornada em 2003 éramos sete organizações 

voltadas à capacitação dos talentos do Poder Legislativo, em níveis diversos de 
implantação e estruturação. Hoje, todas as Assembleias Legislativas mantêm 

Escolas, bem como os Tribunais de Contas. Mais de cem municípios já as criaram 
e desenvolvem atividades de formação aos agentes políticos, de capacitação dos 
servidores e de uma gama enorme de atividades junto à sociedade, para que, a 

partir do conhecimento das ações do Poder Legislativo, tenhamos uma maior 
conscientização na hora de escolher seus representantes, de fiscalizar suas 

ações, resultando na melhoria da relação dos Parlamentos com a sociedade, o 
que redunda na cidadania atuante e forte. 

Firmamos parceria com a Escola Nacional de Administração Pública para 

incluir a ABEL na Rede das Escolas Virtuais de Governo, disponibilizada a todos 
os associados, que podem incluir suas plataformas educacionais, e com enorme 

satisfação lançamos a Constituição em Miúdos II, destinanda a jovens de ensino 
médio, e temos a certeza que seguirá a mesma trajetória de sucesso da anterior. 

Nesta caminhada, temos muito que agradecer ao Criador pelo dom da vida 

e pelas inspirações; pelos diversos dirigentes das instituições associadas que, 
cada qual a seu modo e a seu tempo, contribuíram para sermos o que somos 

hoje; aos dirigentes das Casas pelo apoio e prestígio às atividades 
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desenvolvidas; aos parlamentares e conselheiros pelo entendimento que sem um 
corpo funcional atuante e ágil o papel do Legislativo seria cada vez menos 
entendido pela sociedade; pela cidadania por participar na construção do 

Legislativo forte, pilar de todas as democracias modernas.  

Continuamos em nossa empreitada cônscios que temos um longo caminho 

a percorrer, e que temos energia, companheirismo, criatividade e compromisso 
com um Legislativo forte, presente e reconhecido como agente balizador da 
democracia e de suas instituições  

 Gramado, 09 de maio de 2018 

 
 
 

 

   


