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Na realização do XXIX Encontro, ao comemoramos 14 anos de fundação da 
ABEL, reconhecemos que vivemos um momento ímpar da nossa Democracia, com 
a Sociedade clamando por mudanças, transparência e depuração dos processos 

institucionais praticados pelos poderes do Estado brasileiro. 

Esta oportunidade nos permite uma profunda reflexão da nossa atuação, 

das perspectivas apresentadas, da forma de nos posicionarmos, do que podemos 
oferecer como agentes de capacitação dos talentos humanos do Poder Legislativo 
frente aos desafios de racionalização de recursos, decorrente das políticas de 

limitação dos gastos públicos para os próximos vinte anos, impactando na 
elaboração do orçamento e das limitações advindas das restrições financeiras da 

União e dos entes federados. 

Devemos desenvolver políticas que tornem o Poder Legislativo agente de 
melhorias institucionais, de prestação de contas dos trabalhos dos Parlamentares, 

ressonância dos anseios da Sociedade, fiscalizador da correta aplicação dos 
recursos públicos e modelo de gestão, com a valorização dos seus Servidores, que 

têm um papel fundamental de avalizar práticas éticas, corretas, racionais, visando 
o bem comum e o reconhecimento pela cidadania como agentes essenciais para 
melhoria dos serviços prestados à Sociedade, da aplicação correta e racional dos 

recursos e de sua função auxiliar de ajudar a Sociedade a corrigir rumos e melhorar 
as instituições democráticas brasileiras. 

O desafio é formar e capacitar os Servidores para serem reconhecidos pela 
construção e convivência em uma cultura positiva, através da busca de sua 
capacitação profissional, de forma a atuar estrategicamente com uma visão 

sistêmica no desenvolvimento, em direção aos anseios sociais. 

A apresentação das experiências das Escolas é incentivo à sinergia e a 

parceria do trabalho entre as Associadas e reafirma o papel integrador da ABEL, 
ratificando a qualidade dos trabalhos desenvolvidos e a criatividade na busca de 
alternativas eficientes, com consequente motivação das estruturas organizacionais 

das Casas Legislativas, atraindo a Sociedade para as Escolas, na missão de buscar 
o reconhecimento e valorização do Poder Legislativo e dos Tribunais de Contas.  

Realizamos, nos termos estatutários, a eleição da Diretoria da ABEL para o 
próximo biênio 2017/2019, reconhecendo que o caminho a ser percorrido tem 

vários eixos: integração, visão sistêmica e o bem comum. Foi destacado que a 
ABEL tem atuado na busca da excelência da atuação das Associadas, e vem 
crescendo de forma sólida, consistente e progressiva, despertando o interesse na 

criação de novas Escolas e reafirmando seu papel na difusão do conhecimento. 

  

Foz do Iguaçu, 07 de junho de 2017. 

 


