
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS – ABEL 
 

CARTA DE BELO HORIZONTE 

 

A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL, realizou o 
seu XV Encontro, no período de 26 a 28 de maio de 2010, em Belo Horizonte - MG, em 
conjunto com a XIV Conferência Nacional da UNALE – União dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais, apoiado pela Escola do Legislativo de Minas Gerais, com a 
participação de representantes das Escolas do Legislativo dos Estados do Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal; das Câmaras Municipais de Belo 
Horizonte - MG, Manaus - AM, Natal - RN, Paracatu - MG, Patos de Minas - MG, Pouso 
Alegre - MG, Toledo - PR, Pinheiro Machado - RS;  dos Tribunais de Contas dos Estados de 
Minas Gerais, Piauí,  Rio Grande do Norte e Tocantins; do CEFOR da Câmara dos 
Deputados; e do ILB e Interlegis do Senado Federal, que estabeleceram consenso sobre as 
seguintes deliberações: 

 

1. A importância da criação, aprimoramento e fortalecimento dos planos de 
carreiras, como estímulo permanente à profissionalização e formação continuada 
dos servidores dos Legislativos estaduais, municipais e dos Tribunais de Contas; 

2. A interação e compartilhamento, pelas Escolas associadas, de 
experiências, projetos e programas;  

3. A transparência e comunicação eficaz através da criação e manutenção 
dos portais e outras ferramentas disponíveis; 

4. A promoção de eventos que potencializem a visibilidade das Escolas do 
Legislativo e dos Tribunais de Contas, de forma a motivar a participação efetiva dos 
servidores nos cursos de capacitação e aperfeiçoamento promovidos pela ABEL e 
Escolas associadas;   

5. O investimento na capacitação do corpo gestor das Escolas com 
participação em cursos, em especial o curso de Educação Legislativa, que será 
realizado em agosto de 2010; 

6. O estímulo à implantação e disseminação de políticas de planejamento 
estratégico nas Casas Legislativas e Tribunais de Contas, como elemento 
direcionador das ações destas Instituições e das respectivas Escolas;  

7. O incentivo à elaboração dos programas e projetos de desenvolvimento 
institucional e pedagógico entre as Escolas associadas, garantindo a continuidade 
no processo de educação continuada. 

A realização do evento, com a expressiva participação das Casas Legislativas 
e dos Tribunais de Contas demonstra a força do movimento encampado pela ABEL 
com o apoio incondicional das Escolas do Legislativo e de Contas, pela 
profissionalização dos servidores e o estímulo à efetiva aproximação do Poder 
Legislativo com a Sociedade, com o investimento em ações de formação de 
cidadania, participação e transparência. 

 

Belo Horizonte, junho de 2010. 
 


