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O XIII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – 
ABEL contou com a presença de sessenta e oito representantes, sendo cinco Escolas do 
Legislativo das Câmaras Municipais, vinte e duas Assembléias Legislativas e da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de três 
Tribunais de Contas dos Estados e do Tribunal de Contas da União. 

As Escolas se reuniram neste Encontro para reafirmar a missão da ABEL como 
articuladora de ações para o aperfeiçoamento técnico em processo sistemático de intercâmbio 
de experiências. 

Nos seis anos de criação da ABEL muitas mudanças ocorreram no cenário do Poder 
Legislativo Nacional. As Escolas têm se mostrado uma ferramenta de fundamental importância 
para o desenvolvimento institucional do Poder Legislativo nos três níveis.  

Merece destaque neste Encontro o amadurecimento concretizado pelo lançamento de 
mais duas ricas publicações, editadas pela Assembléia Legislativa de Rondônia, tratando sobre 
Reforma Política, e pela Câmara dos Deputados, narrando o papel das Escolas no 
desenvolvimento do Legislativo. Também enfatizou-se a publicação do Manual do Vereador, 
feito em parceria com o Senado Federal. 

Inovador enforque sobre Educação Legislativa foi abordado pelo CEFOR da Câmara 
dos Deputados, constatando a necessidade de continuar a discussão no próximo encontro, 
visto o manifesto interesse do plenário.  

A partir das experiências apresentadas pelas Associadas constatou-se a variedade dos 
trabalhos desenvolvidos o amadurecimento da instituição e o atendimento das diretrizes 
estatutárias da ABEL. 

Em atendimento a compromisso assumido pela Direção da ABEL, ocorreu o 
lançamento da nova versão do Portal da Associação, que conta com modernas ferramentas de 
informação e difusão de conteúdos, com o importante papel de promover a integração e 
desenvolvimento das Escolas. O maior destaque do Portal é o Banco de Talentos que unificará 
o cadastro de professores, técnicos e especialistas.  

De acordo com o Estatuto da Associação, foi eleita por aclamação a nova Diretoria da 
ABEL para o período de 2009 a 2011, garantindo a paridade regional e a diversidade dos 
Associados e a continuidade dos trabalhos desenvolvidos que vêm sendo reconhecidos por 
Parlamentares, o que pode ser constatado pela adesão a ABEL e pela comprovada 
necessidade de capacitação continuada da Comunidade Legislativa e de Contas. 

A realização do evento na Região Norte do Brasil a par de sua diversidade cultural e 
reconhecida hospitalidade reforça a evolução da integração objetivada pela ABEL. 

Belém, maio de 2009. 

 


