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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO – ABEL 

 
CARTA DE PORTO VELHO 

 
 

O IV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo foi 
realizado em Porto Velho, Rondônia, dando continuidade às atividades 
propostas nos Encontros anteriores. Pôde-se constatar o amadurecimento 
institucional da Entidade já na cerimônia de abertura, realizada no Plenário do 
Legislativo do Estado, estiveram presentes o Presidente daquela Casa e 
demais Parlamentares, a Vice-Governadora do Estado, dois Senadores, os 
representantes dos Poderes Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, 
um Deputado do Estado de Mato Grosso do Sul e de Conselheiros dos 
Tribunais de Contas dos Estados do Ceará e de Santa Catarina. 

 
A ABEL mantém o firme propósito de fomentar a criação das Escolas do 

Legislativo em todas as unidades da Federação, no que vem sendo bem-
sucedida, visto que já foram criadas em vinte e um Estados. No mesmo 
sentido, objetiva estender esse processo para os Tribunais de Contas dos 
Estados, e para as Câmaras Municipais, de forma a completar a integração do 
sistema educacional do Poder Legislativo. 

 
Outro importante instrumento de integração dos legislativos apresentado 

é o Canal ILB que disponibilizará para as Escolas uma programação privativa 
de Educação e Cultura, através do programa oferecido pelo Senado Federal. 

 
O Projeto Pedagógico Institucional – PPI proposto no III Encontro da 

ABEL, está em desenvolvimento em três Escolas associadas. Da mesma 
forma, está disponível parceria com Instituição especializada em Ensino a 
Distância em cursos na área de tecnologia. 

 
Ressaltou-se neste Encontro o desenvolvimento da Escola do 

Legislativo do Estado de Rondônia, que após quatorze meses de sua criação, 
obteve destaque entre as demais, demonstrando participação crescente de 
Parlamentares, Servidores e da sociedade em geral. Constatou-se que o 
avanço da Escola de Rondônia tem suporte na participação ativa dos 
Parlamentares, evidenciada com a presença de metade da bancada dos 
Deputados Federais do Estado de Rondônia no encerramento do Encontro.   

 
Para fortalecer a Educação no Legislativo é necessário que a ABEL 

desenvolva mecanismos de aproximação com os Parlamentares de todos os 
níveis: Federal, Estadual e Municipal. Assim, enfatizou-se a necessidade de 
buscar a comunicação com as Câmaras Municipais e Vereadores. 

 
Entende-se que após dezessete meses de criação a ABEL está 

cumprindo as atribuições Estatutárias no fortalecimento da educação no 
Legislativo. Destaca-se o foco nos processos institucionais e a atuação 
subsidiária na formação da cidadania, buscando assim o fortalecimento do 
Poder Legislativo  e das instituições democráticas do nosso País.    
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