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Carta de Porto Alegre 

O XXIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo          
e de Contas – ABEL, na cidade de Porto Alegre, numa realização conjunta             
da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal,           
demonstra que o papel de nossa entidade vem sendo reconhecido e seus            
objetivos estatutários cumpridos, conforme previmos no já longínquo ano         
de 2003. 

O número crescente de Escolas de Câmaras Municipais que tem          
acolhido aos sucessivos encontros é uma demonstração cabal que a          
educação legislativa tem sido cada vez mais adotada nos processos de           
capacitação, de todos os que contribuem com o fortalecimento do Poder           
Legislativo. 

Nos nossos trabalhos de apreciação, reconhecemos a importância da         
educação para a cidadania dentro das Escolas do Legislativo e de Contas            
como compromisso de aproximação com a sociedade, inclusive em         
resposta aos recentes movimentos sociais. Recomendamos, porém, que o         
enfoque prioritário seja o atendimento da clientela interna das         
Assembleias Legislativas, Câmara Distrital, Câmaras Municipais e       
Tribunais de Contas para que possamos cumprir fielmente o míster que           
nos foi confiado, na missão de fortalecer as estruturas, que nos           
vinculamos, com pessoal habilitado, motivado e constantemente       
capacitado. 

Ferramenta valiosa, que cada dia se mostra mais exequível e          
disponível, é o compartilhamento de experiências através dos portais         
eletrônicos das entidades de capacitação. Tais portais podem ser mantidos          
através das próprias estruturas das Casas, ou pela disponibilizada no          
Instituto Legislativo Brasileiro, através do Programa Interlegis, ou ainda         
por provedores privados. Ressaltamos a importância da disponibilização        
nas redes das escolas, no primeiro momento, para em seguida ser           
compartilhada por todas as instituições que se dedicam à educação          
legislativa, racionalizando custos, otimizando experiências e      
democratizando as informações. 

O ano de 2015 será dedicado a educação à distância, de forma que             
todas as experiências sejam compartilhadas e que este seja o enfoque dos            
dois próximos encontros.  

Pelo amadurecimento da nossa associação, através das experiências        
apresentadas, deliberamos a criação do Prêmio Anual ABEL, de melhores          
práticas em três categorias: Educação a Distância, Educação Presencial e          
Portal. O Regulamento deverá ser aprovado no próximo encontro e a           
premiação ocorrerá, no segundo semestre de 2015. 

Porto Alegre, 14 de novembro de 2014. 


