ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS – ABEL

CARTA DE ARACAJU - 2011
A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL, em parceria
com a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas de Sergipe, sob a organização da
Escola do Legislativo da ALSE e da Escola de Contas do TCE/SE – Ecojan, realizou seu XVIII
Encontro, de 19 a 22 de outubro, com a participação de cento e trinta representantes de vinte
e três Escolas do Legislativo de Assembleias, doze Câmaras Municipais, nove Tribunais de
Contas dos Estados, além do Senado Federal e Câmara dos Deputados.
Ao completar oito anos de existência e dezoito Encontros nacionais, a ABEL reitera a
consolidação do seu papel institucional – fundamental – que é o de reunir as instituições
educacionais, do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas brasileiros, em torno da sua
missão maior: qualificar servidores para o aperfeiçoamento dos serviços prestados e educar a
comunidade para o melhor exercício da cidadania.
A presença da Ecojan-TCE/SE na organização do Encontro reflete o imprescindível
engajamento e o protagonismo das Escolas de Contas no fortalecimento das instituições
democráticas.
A integração do Interlegis/SF e do Promoex ao evento denota o quanto esses
programas estão sintonizados com o trabalho da ABEL, mostrando que é fundamental a união
de esforços e o trabalho em conjunto focado numa mesma direção.
Com a participação do Senador Cícero Lucena, Primeiro-Secretário do Senado
Federal, foi firmado um protocolo de intenções entre a ABEL e o Senado Federal/Interlegis e
ILB – Instituto Legislativo Brasileiro, objetivando estabelecer a cooperação técnica, científica
e cultural, e o intercâmbio de conhecimentos, informações, experiências, para a formação,
aperfeiçoamento, especialização técnica de recursos humanos, bem como o desenvolvimento
institucional e a modernização do Poder Legislativo em suas esferas Federal, Estadual e
Municipal, mediante a implementação de ações e programas, projetos e atividades
complementares de interesse comum entre as partes.
O Encontro, que trouxe como tema central “Planejamento Estratégico – Gestão
Eficiente e Eficaz”, reforçou a importância de cada Escola em trabalhar de forma organizada,
com gestão objetiva, consequentemente pautada em ações, metas e resultados. Por sua vez,
a diretoria da ABEL apresentou aos associados um projeto de auto-gestão que propõe entre
outras ações, a participação direta das Escolas no desenvolvimento desse projeto, cujas
metas prioritárias são: Divulgação da Educação Político-Legislativa; Aprimoramento de
Eventos; Censo da Educação Legislativa e de Contas; Reestruturação Organizacional e
Administrativa e Aprimoramento do Portal e da Comunicação Interna.
Ao concluir o XVIII Encontro, fica o sentimento de que, a partir de uma base já
consolidada ao longo do tempo, há agora nova perspectiva: o amadurecimento das Escolas
que, trabalhando de forma planejada, promoverão gestões mais eficientes e eficazes.
Aracaju, outubro de 2011.

