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Carta de Manaus 

A Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas          
realiza no estado do Amazonas o XX Encontro, em seus nove anos de             
criação, que é indicador poderoso de sua pujança e o reconhecimento           
dos associados do importante papel que desempenha no fomento da          
educação legislativa, como instrumento de valorização do Poder        
Legislativo e das Cortes de Contas. 

Inicialmente existiam no país quatro escolas e hoje são         
conhecidas 92 nas Assembléias Legislativas das 27 unidades da         
federação, em diversos Tribunais de Contas e em muitos municípios          
brasileiros, sendo que em alguns são formados em escolas pólos, que           
atendem diversos municípios de uma mesma macro região. 

O papel que a ABEL vem desempenhado é inegável e          
reconhecido por todos que dela participam, inclusive com a parceria          
com instituições como a UNALE e o INTERLEGIS, no assessoramento          
para a criação de novas escolas, no intercâmbio de informações para           
o fortalecimento das estruturas organizacionais, na elaboração de        
projetos pedagógicos, no planejamento estratégico e operacional das        
escolas, nos processos de auditoria e na formação de gestores,          
comprometidos com a transparência e racionalização dos recursos        
públicos. Sem dispensar a necessária visão estratégica de suas         
próprias atividades através de seu planejamento, implementado e        
acompanhado com perspectiva temporal para 2012. 

A cooperação na organização do XX Encontro, onde a Escola do           
Legislativo da Assembléia do Estado do Amazonas, da Câmara         
Municipal de Manaus e a Escola de Contas, demonstra a integração           
existente, no âmbito da ABEL, e a irreversibilidade deste processo. 

A ABEL recomenda que as Escolas preocupem-se com o resgate          
da memória histórica das Casas Legislativas e de Contas como forma           
de promover a cultura, preservar o passado e projetar o futuro. 

Em seu papel integrador a ABEL realizou e promoveu encontros          
nas cinco regiões do Brasil, cada qual podendo demonstrar suas          
peculiaridades regionais, seu folclore, o trabalho desenvolvido e a         
capacidade de organizar-se para eventos que vem, sucessivamente        
se superando, seja no número de participantes, seja na qualidade de           
suas programações, que sempre buscam apresentar temas que        
possam capilarizar o esforço capacitação e desenvolvimento dos        
servidores do Poder Legislativo e o fortalecimento da democracia. 

Manaus, 23 de novembro de 2012. 


