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O XII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo –           

ABEL contou com a presença de 88 representantes de Escolas do Legislativo            
das Câmaras Municipais, da Câmara Legislativa, de Assembléias        
Legislativas, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Tribunais de           
Contas dos Estados e do Tribunal de Contas da União. 

Mais uma vez as Escolas se reúnem para reafirmar a missão da ABEL             
como centro articulador de ações para o aperfeiçoamento técnico em          
processo sistemático de intercâmbio de experiências. 

Desde a criação da ABEL, em 2003, o cenário do Poder Legislativo            
nacional vem mudando. Uma nova realidade tem se revelado. Casas          
Legislativas e Tribunais de Contas, em todas as suas esferas, têm buscado a             
qualificação e o aperfeiçoamento, instrumentalizando-se através das suas        
Escolas.  

No XII Encontro, as discussões foram além das questões relacionadas          
à capacitação profissional. Os temas apontaram novos propósitos para o          
avanço das ações desenvolvidas pelas Escolas do Legislativo e de Contas,           
uma vez que têm um importante caminho ainda por trilhar e um desafio a              
vencer: contribuir para o fortalecimento da democracia e, sobretudo,         
aprimorar suas atividades relacionadas à formação política e à educação          
para a cidadania. 

Para efetivar tais propósitos, os participantes deste Encontro apóiam         
as seguintes diretrizes: 

● Estabelecer, instrumentalizar e fortalecer as Escolas do       
Legislativo e de Contas, em todas as esferas, com apoio de um            
Manual de Procedimentos; 
● Incentivar e apoiar a participação plena das Escolas na rede          
que integra a ABEL; 
● Desenvolver e aperfeiçoar a proposta pedagógica das Escolas        
do Legislativo e de Contas vinculada à formação para a cidadania; 
● Apoiar estratégias de comunicação das Escolas do Legislativo e         
de Contas, a fim de que os programas educativos alcancem uma           
parcela maior de servidores, parlamentares e da sociedade; 
● Promover a interação permanente entre Escolas e Comunidade        
por ações continuadas, visando despertar nos cidadãos a consciência         
política e o interesse pelas decisões do parlamento e dos Tribunais de            
Contas; 
● Estabelecer convênios com instituições de ensino e outras        
afins, para aprofundar a qualificação técnica do Legislativo e dos          
Tribunais de Contas; 
● Estimular a cultura política na sociedade, inserindo-a nas        
discussões de temas relevantes dentro de todas as esferas de decisão           
dos poderes constituídos. 
Com essas ações, a ABEL acredita que as Escolas, em sua missão de             

promover o desenvolvimento e aprimoramento institucional, contribuirão       
para o fortalecimento da democracia e da cidadania no país. 
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