


Idealizada no final do ano de 2015, a Escola
do Legislativo de Marabá – ELMAR atua
como ferramenta para o fortalecimento da
cidadania. Por meio de programas, cursos
palestras e estudos relacionados ao Poder
Legislativo e ao município de Marabá. A
Escola contribui para a capacitação de
agentes políticos, de servidores públicos e da
sociedade civil sobre diversos temas de
interesse político, institucional e social.

MISSÃO VISÃO ÁREA DE ABRANGÊNCIA 



“Promover uma educação legislativa de 
excelência, contribuindo, através de serviços 

educacionais, para a formação política, cidadã e 
profissionalizante dos agentes do 

Poder Legislativo e da comunidade, com ênfase 
para as funções e atribuições da 

Câmara Municipal. Além disso, promover e 
valorizar as manifestações culturais do 

município de Marabá”.



A ELMAR pretende ser conhecida e valorizada 
enquanto departamento de formação, 

capacitação e pesquisa dentro da Câmara 
Municipal de Marabá, instituição na qual está 

inserida, bem com em nível regional por sua 
excelência na oferta de uma educação 

legislativa, na promoção de uma educação 
política-cidadã e na valorização cultural do 

município.



Clientes internos - Agentes da Câmara Municipal
(agente político e os servidores da Câmara de
Marabá)

Clientes externos - Agentes de outras casas
legislativas e da comunidade.



Linhas de ação

Programa de 
parcerias e 

aproximação do 
Legislativo às escolas 

de ensino 
fundamental, 
médio regular, 
superior e EJA

Programa de 
aproximação do 

cidadão ao poder 
legislativo

Programa para 
fomento à cultura, 

leitura, comunicação 
e reconhecimento da 
história do município 

e do Legislativo

Programa de 
Formação para 

servidores e agentes 
políticos da Câmara 

de Marabá



PROGRAMA DE PARCERIAS E APROXIMAÇÃO DO 
LEGISLATIVO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, 

MÉDIO REGULAR, SUPERIOR E EJA

Visa promover a integração entre as escolas,
universidades e o Poder Legislativo, permitindo aos
estudantes compreenderem as funções e
atribuições do Poder Legislativo, na tentativa de
aproximar a Câmara Municipal ao público
estudantil.

INTEGRAM ESTE PROGRAMA



















PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO DO 
CIDADÃO AO PODER LEGISLATIVO

Busca aproximar a sociedade do Poder
Legislativo, através de cursos voltados para a
comunidade, exposições, eventos e parcerias
com outras instituições do município, como o
terceiro setor e grupos culturais para o debate
dos mais variados temas que contribuam para o
crescimento do município.

ALGUMAS AÇÕES 
REALIZADAS 

AÇÕES FUTURAS







• Projeto Biblioteca Legislativa;
• Projeto Viva a democracia - ciclos de 

palestras com a comunidade sobre temas 
relevantes ao atual regime democrático e 
político;

• Projeto Mãos em movimento: reciclando e 
fazendo arte.



PROGRAMA PARA FOMENTO À CULTURA, LEITURA, 
COMUNICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA HISTÓRIA DO 

MUNICÍPIO E DO LEGISLATIVO

Esse programa pretende contribuir de maneira
efetiva para a revitalização, manutenção e
expansão da cultura marabaense nas suas
diversas manifestações, através de parcerias
com as Academias de letras, Associação de
Escritores, grupos culturais, grupos de danças,
realização de Saraus, exposições, cinema,
apresentações teatrais, feira do livro entre
outros.

AÇÕES REALIZADAS AÇÕES FUTURAS







• Feira do Livro de Marabá 
• II Seminário de Contadores de 

Histórias da Amazônia



PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES E 
AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA DE MARABÁ

Tendo em vista as funções da Câmara Municipal,
o programa pretende buscar pela qualificação
contínua de todo recurso humano da estrutura
hierárquica do órgão, por meio da capacitação e
aperfeiçoamento. De modo que implique no
eficiente desenvolvimento das atividades
legislativas e administrativas da organização.






