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Carta de Brasília
A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL,
realizou em novembro de 2010, na cidade de Brasília – DF seu XVI Encontro, ,
com a, com a participação de representantes de Escolas do Legislativo, de
Câmaras Municipais e de Escolas de Contas dos Tribunais de Contas dos
Estados.
Destacase a participação crescente e o interesse dos responsáveis
pelos processos de capacitação no Poder Legislativo, em dotar as Casas de
pessoal cada vez mais qualificado e preparado para enfrentar os desafios que
a sociedade contemporânea impõe para oferecer condições para o
fortalecimento das instituições democráticas, que são o maior fiador do estado
democrático de direito, que é anseio permanente de todos os brasileiros.
A realização o sexto pleito com regras claras constitui um marco em
nossa democracia e demonstra o amadurecimento após a Carta Politica de
1988, construída a partir de um pacto nacional que permitiu a volta da
normalidade democrática sem traumas ou convulsões sociais.
Os dirigentes das Escolas cumprimentam os novos Senadores,
Deputados Federais e Deputados Estaduais e Distritais pelas respectivas
eleições e apelam ( alertam) para a necessidade de continuar valorizando a
capacitação dos membros e servidores do Poder Legislativo, com a alocação
de recursos orçamentários, de pessoal e infraestrutura necessários para a
continuidade dos trabalhos.
Para isso consideram fundamental:
a)

que a Educação Legislativa seja prioridade nas ações
estratégicas a serem desenvolvidas pelas Mesas Diretoras;

b)

que o Planejamento estratégico seja de conhecimento público
para viabilizar a aproximação entre os parlamentos e a
sociedade;

c)

que se busque esclarecer o papel do Poder Legislativo para
fortalecer sua imagem de fiel da democracia no país.

Por fim destacase que os entes federados têm dado um exemplo,
através das Escolas do Legislativo, em termos de integração, inovação e
racionalização de processos que esperam que sejam reconhecidos e
valorizados nas próximas legislaturas.
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