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A Escola do Legislativo

A Assembleia Legislativa da Bahia trabalha no sentido de valori-
zar e desenvolver seus servidores, agentes políticos e parlamen-
tares, oferecendo-lhes capacitação profissional, estudos e pes-
quisas, num esforço que visa beneficiar a defesa dos interesses 
da população do Estado.

Nesse sentido, vários programas são desenvolvidos pela Escola 
do Legislativo com o objetivo de qualificar servidores em várias 
atividades, ampliando seus conhecimentos em relação aos as-
suntos legislativos. 

Ao mesmo tempo, a Escola interage com a sociedade desenvol-
vendo programas educativos voltados à formação de uma cons-
ciência cidadã; e ensino-aprendizagem destinado a capacitar e 
qualificar lideranças comunitárias e políticas.

O Programa A Escola e o Legislativo faz parte desse processo 
que busca ampliar a interação da Assembleia Legislativa com 
a sociedade, principalmente com a comunidade estudantil 
através das visitas ao Parlamento. As palestras que são minis-
tradas pelo programa têm como objetivo levar informação bá-
sica voltada à fácil compreensão do papel do Legislativo e das 
demais instituições públicas na organização do Estado. Com 
isso, estimula a participação política, o exercício da cidadania 
e o fortalecimento da democracia. 



Apresentação

Para o desenvolvimento da cidadania, é importante reconhecer 
como Estado e poderes constituídos funcionam.

É através do voto popular que elegemos representantes para de-
fender  nossas ideias e trabalhar no sentido de atender às neces-
sidades do povo, visando a melhorar as condições de vida e pro-
mover o desenvolvimento do nosso Município, do nosso Estado e 
do nosso País. 

A eleição é o primeiro passo nesse processo. É necessária a par-
ticipação ativa de cada cidadão. Essa escolha define quem cui-
dará dos interesses da sociedade por quatro anos, no caso dos 
vereadores, prefeitos, deputados, governadores e presidente da 
República; no caso dos senadores, oito anos.

Dessa maneira, o melhor é conhecer bem os candidatos para vo-
tar consciente, fazendo a opção por representantes capazes de 
cumprir as metas propostas em campanha e os seus mandatos 
com dignidade e eficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia criou esta cartilha, atra-
vés da Escola do Legislativo, no sentido de contribuir para uma for-
mação mais consciente diante do processo eleitoral. A intenção é in-
formar como Estado e poderes constituídos funcionam, de maneira 
simples e didática, em prol de uma educação cidadã necessária à 
consolidação da nossa democracia.

Escola do Legislativo



Bem-vindo(a)! Vamos conhecer a 
Assembleia Legislativa da Bahia, a sede 

do Poder Legislativo, através do Programa 
A ESCOLA E O LEGISLATIVO.



Olá! Eu sou João e vou acom-
panhá-los na visita pedagógica 

ao Poder Legislativo Baiano. 
Como vocês se chamam?

Eu sou Pedro. Estou 
feliz em estar aqui hoje.

 Maria, prazer! Estava 
ansiosa por esta visita.



1824

Como surgiu o Poder 
Legislativo na Bahia?

 Surgiu durante 
o Império.

O primeiro Parlamento, o Conselho 
Geral da Província, logo virou a 

Assembleia Legislativa Provincial. 
Com a proclamação da República, 

o Parlamento passou a funcionar na 
Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal.

UAU!



1858

1914

1974

HOJE



ExecutivoLegislativo Judiciário

Existem outros 
poderes além do 

Poder Legislativo? Sim, Maria!

Temos o Poder Executivo 
e o Poder Judiciário.

Massa!

Ah! Entendi. 
São três os 

Poderes.



O Poder Executivo tem a 
função de governar o povo 
e administrar os interesses 
públicos, de acordo com a 

Constituição Federal.

Quem comanda o 
Poder Executivo?

Na esfera Federal, 
o Presidente, o Vice-Presidente 

e os Ministros. No Estado, o 
Governador, o Vice-Governador 
e os Secretários. No Município, 

o Prefeito, o Vice-Prefeito e 
os Secretários.



O Poder Judiciário interpreta e aplica 
a lei em situações de conflitos entre os 

cidadãos e entre cidadãos e Estado.

O Ministério Público é responsável, perante o Poder Judiciário, pela defe-
sa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade e pela fiel observân-
cia das leis e da Constituição Federal. Não é um dos Poderes, mas uma 
instituição independente e fundamental para a Justiça. É composto por 
Promotores e Procuradores de Justiça. 

A Defensoria Pública é uma instituição autônoma e essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação e a defesa, em todos 
os graus, dos necessitados.



Ah! Então, o MP e os Tribunais 
de Contas são instituições 

independentes.

Os Tribunais de Contas, órgãos auxiliares do legislativo de controle exter-
no da Administração Pública, têm a função de fiscalizar a utilização dos 
recursos arrecadados pelo governo, seja em nível municipal, TCM; esta-
dual, TCE; e federal, TCU.  



63 Deputados 
Estaduais

Como a Assembleia 
Legislativa funciona?



As comissões são formadas 

por 8 Deputados

As Comissões são forma-
das por oito deputados, que 
devem estudar ou investigar 
determinado assunto. Elas 
emitem pareceres sobre 

projetos que serão discutidos 
no Plenário.

As comissões podem ser perma-
nentes. Elas se aprofundam no 

estudo de uma determinada maté-
ria. Por exemplo: a Comissão dos 
Direitos das Mulheres, a de Consti-

tuição e Justiça, a da 
Agricultura etc.

Também, há as comissões tem-
porárias, que têm prazo determi-
nado de funcionamento, extin-
guindo-se ao alcançarem o fim 

a que se destinaram. 



O Plenário é o local que os deputados 
se reúnem para discutir e votar projetos.



Há duas obras de arte que chamam 
a atenção na Assembleia.

O painel do Plenário, de autoria de Carlos 
Bastos, artista plástico baiano (1925/2004), 
inspira-se na Procissão do Bom Jesus dos 
Navegantes e retrata diversas personalida-

des importantes da Bahia.



A outra obra é o mural externo, que retrata 
elementos do Brasil Colonial. Datado de 
1974, é de autoria de Caribé (1911/1997), 

artista plástico argentino radicado na Bahia



Poxa! É legal ser deputado. 
O que é preciso para ser 

deputado estadual?

Os critérios são:
ser alfabetizado;
ter nacionalidade brasileira;
ter título eleitoral;
ter domicílio em município baiano;
estar filiado a partido político;
ter a idade mínima de 21 anos;
estar em gozo dos direitos políticos, 
ou seja, não sofrer restrições com a 
Lei da Ficha Limpa.



João, o povo pode 
opinar em decisões 

do Estado?

O Plebiscito é quando o povo é 
consultado para discutir sobre uma 

matéria antes de se aprovar a lei. 

Ótima pergunta, Maria.
Pode sim.

Existem três formas de 
participação: Plebiscito, 
Referendo e Projeto de 

Iniciativa Popular. 



O Projeto de Iniciativa Popular 
é quando o povo, através de um 

mínimo de assinaturas, propõe um 
projeto de lei ao Poder Legislativo.

O Referendo é uma 
consulta popular sobre uma lei ou 

norma depois de ela ter sido editada 
e criada. Assim, a população pode 

aceitá-la ou rejeitá-la.



Professor, como 
o povo pode 

participar mais 
das atividades 

da ALBA?

Uma das formas 
da comunidade 

participar é através da 
Audiência Pública.

A Audiência Pública é um encontro 
entre  a instituição pública e a 

comunidade para buscar opiniões 
e soluções aos problemas sociais.



Espero que tenham gostado da visita. 
A Casa do Povo estará sempre de 

portas abertas para recebê-los. 
Até a próxima!



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

http://www.al.ba.gov.br

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

http://www.defensoria.ba.def.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

http://www.ba.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

http://www.mpba.mp.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA

http://www.tce.ba.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS  DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

http://www.tcm.ba.gov.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

http://www5.tjba.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

http://www.tse.jus.br

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

http://www.stj.jus.br

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

http://www.stf.jus.br
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