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CARTA DE CAMPO GRANDE 
 
O VII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - 

ABEL ocorreu em Campo Grande-MS, no período de 26 a 29 de abril de 2006 
na Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com a presença do 
Deputado Ary Rigo, 1º Secretário da Assembléia Legislativa de Mato Grosso do 
Sul, que presidiu a Sessão Solene.  

 
Compareceram representantes das Escolas do Legislativo e de Contas 

de 22 estados e representantes das Câmaras Municipais de Taquarussu/MS, 
Dourados/MS, Parnamirim/RN, do Presidente da União das Câmaras de 
Vereadores de MS, Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal 
de Contas da União. 

 
Em consenso, decidiu-se evidenciar como prioridades de atuação para 

os trabalhos deste ano, os seguintes objetivos: 
 
- Fornecer subsídios aos novos agentes políticos eleitos em 2006 para 

que, conhecedores dos instrumentos democráticos e da legislação vigente, 
possam desempenhar seus mandatos pautados nos princípios éticos que 
devem nortear o exercício do mandato parlamentar. 

 
- Desenvolver política de integração entre as Escolas do Legislativo e 

as Escolas de Contas, na formação e capacitação dos servidores, haja vista os 
pontos comuns nas ações fiscalizadoras e de controle que compõem a 
natureza do Poder Legislativo, além da integração entre parlamentares, 
ministros e conselheiros dos Tribunais de Contas no sentido de viabilizar o 
efetivo funcionamento das instituições. 

 
- Fomentar a educação continuada como estímulo aos servidores na 

busca do aperfeiçoamento profissional.  
 
- Promover maior interação entre os afiliados da ABEL e o Projeto 

Interlegis do Senado, visando obter instrumentos e parcerias para o 
desenvolvimento de Projetos inerentes à educação política nas esferas 
estaduais e municipais. 

 
É incontestável que a formação e o aperfeiçoamento dos servidores do 

Legislativo, objetivo primordial da ABEL, contribuirão para o fortalecimento da 
soberania popular e para o desempenho das funções típicas do Legislativo, de 
representar a população, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e legislar. 
Dessa forma, a transmissão de conhecimento e técnicas faz-se essencial para 
o desenvolvimento e unificação de programas a serem implementados. 

 
 

Campo Grande-MS, 29 de abril de 2006. 


