ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO E DE CONTAS – ABEL

CARTA DE SÃO PAULO
14º ENCONTRO DA ABEL - 21 a 23 de outubro 2009
O XIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL,
realizado na cidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Legislativo Paulista – ILP, teve a
participação de sessenta e sete representantes das Escolas do Legislativo e de Contas que ao final
estabeleceram consenso sobre as seguintes questões:
1. reconhecem a necessidade de ampliar relações com a sociedade civil, buscando conhecer e
avaliar seus anseios e atender adequadamente às demandas;
2. declaram que seu principal compromisso é com o aperfeiçoamento do serviço público legislativo
e de

contas e de assessoria às Casas Legislativas e Tribunais de Contas, objetivando a

profissionalização e pleno comprometimento com os servidores, e suas Instituições e com a
sociedade civil;
3. reafirmam sua identificação com a cidadania e com a sociedade civil no sentido mais amplo do
exercício e aperfeiçoamento da Democracia e da República;
4. identificam no conteúdo temático da programação do XIV Encontro novas possibilidades de
empreendimento e ações voltadas para a educação cidadã e capacitação dos servidores do
Poder Legislativo.
5. indicam as ferramentas, métodos e meios necessários mais modernos e aptos para a
concretização de suas realizações;
6. com o conhecimento compartilhado no XIV Encontro, assumem novas visões e novos
compromissos com a Democracia, a República e gestão de conhecimento, permitindo evolução
efetiva nos trabalhos desenvolvidos pelas Escolas;
7. consideram importante a divulgação do tema "Legística", seja para a sociedade civil, seja para os
servidores do Legislativo, pelos meios já existentes ou programas a serem criados e
desenvolvidos.
A realização do evento em São Paulo, com expressiva participação das Escolas, reforça a
importância da existência da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas no processo
democrático brasileiro e na consolidação da educação para a cidadania.
São Paulo outubro de 2009.

