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Carta de Vitória 

Ao registrarmos os 12 anos de criação da Associação Brasileira das Escolas            
do Legislativo e de Contas, contamos com a expressiva participação das           
Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais e Tribunais de Contas nas         
atividades desenvolvidas para o engrandecimento do Poder Legislativo.        
Registramos a existência de mais de 110 instituições voltadas a capacitação dos            
agentes e servidores dos Parlamentos, o que fortalece a democracia e as            
instituições que suportam a representação popular. 

Destacamos a necessidade de constante valorização dos talentos humanos         
das Casas, da colaboração entre os servidores efetivos, os comissionados e os            
agentes públicos, para que cada vez mais possamos integrar as atividades dos            
Parlamentos e das Cortes de Contas, e a sociedade possa reconhecer o trabalho             
desenvolvido, por todos que fazem o poder representativo o balizador da           
democracia, do fortalecimento das instituições e da cidadania. 

Lançamos a publicação “Constituição em Miúdos” desenvolvida pela        
Câmara Municipal de Pouso Alegre, editada pelo Senado Federal, de forma que            
crianças e jovens possam conhecer os princípios básicos de nossa democracia, os            
direitos e deveres da Constituição Cidadã, como foi batizada por Ulisses           
Guimarães, em 1988 quando de sua promulgação. Reeditamos o Guia          
Parlamentar de 2015, com informações sobre o processo legislativo e o           
funcionamento orgânico das Assembleias para subsidiar os Deputados Estaduais         
nesta nova legislatura.  

Destacamos a filiação da Escola da Assembleia Legislativa do Espirito          
Santo, com a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, na expectativa que            
seja estímulo para outras Escolas. Também divulgamos o Regulamento do          
Prêmio ABEL, que pretende reconhecer as melhores práticas em Educação          
Presencial, a Distância e Portal, das associadas. A apresentação de sete           
experiências das Escolas é incentivo a sinergia do trabalho entre as associadas e             
reafirma o papel integrador da ABEL. 

Realizamos, nos termos de nosso estatuto a eleição da Diretoria para o            
biênio 2015/2017, reiterando o compromisso com os ditames estatutários         
referentes a promoção e incentivo do intercâmbio de informações de interesse           
comum; a troca de experiências sobre programas de ensino, pesquisa e extensão            
desenvolvidos pelas Escolas; ao estimulo, divulgação e fortalecimento de         
programas de educação para cidadania, com ações motivacionais de relações          
interpessoais e habilidades de recepção e serviços à sociedade, para melhoria da            
imagem das Casas Legislativas.  

  

 

Vitória, 10 de junho de 2015. 


