Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas

Carta de Belo Horizonte
A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo – ABEL realizou o seu X
Encontro, no período de 26 a 29 de setembro de 2007, na capital mineira, com a
participação de representantes das Assembléias dos Estados do Acre, Amazonas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, da Câmaras Municipais de Belo
Horizonte, Codisburgo, Montes Claros, Sete Lagoas, Viçosa, Manaus, Natal,
Parnamirim e Boa Vista, do Tribunal de Contas da União e dos estados de Rio Grande
do Sul, Rio Grande do Norte e Minas Gerais, além do Câmara dos Deputados e
Senado Federal. Na oportunidade os participantes evidenciaram os seguintes pontos
prioritários:
- congratulação à Assembléia Legislativa de Minas Gerais pelos 15 anos de
criação da Escola, precursora do processo de educação no Legislativo brasileiro;
- ampliação do foco de atuação das Escolas com a desenvolvimento de ações
de educação legislativa para todos, de forma a intensificar o processo democrático;
- fortalecimento dos processos de gestão das instituições associadas,
considerando as peculiaridades locais;
- maximização do potencial das escolas e da educação legislativa para
desenvolvimento de ações junto à mídia para melhor compreensão da missão
institucional do Legislativo;
- intensificação da capacitação dos parlamentares, principalmente os
vereadores eleitos no próximo pleito, para o exercício das competências, com ênfase
nas questões relativas ao papel fiscalizador e ético do Poder Legislativo;
- desenvolvimento de ações direcionadas, aos membros das Mesas Diretoras,
sensibilizando-os no sentido que sejam providos os meios necessários ao
funcionamento e dinamização das Escolas do Legislativo;
- fomento à participação de áreas técnicas das instituições Associadas, de
forma a propiciar o melhor compartilhamento de experiências e ações desenvolvidas;
- estimulo à participação das Escolas de Capacitação, mantidas pelos Tribunais
de Contas – atualmente restrita a cinco- como associados atuantes em favor dos
objetivos e ações da ABEL;
Registrando a crescente participação, quantitativa e qualitativa, a ABEL
reafirma seu compromisso com o fortalecimento das instituições do Poder Legislativo,
como forma de valorizar a democracia, suas instituições e seu compromisso com a
sociedade do País.
Belo Horizonte, outubro de 2007.

