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Nova Diretoria da AGGEB é empossada e propõe
colocar o tema gestão pública no centro do debate

 Em assembleia realizada no ul�mo dia 31, integrantes 

da Associação dos Gestores Governamentais do Estado da 
Bahia (AGGEB) es�veram reunidos para pres�giar a posse 
dos membros da nova Diretoria e Conselhos eleitos para 
o biênio 2019/2020. O evento aconteceu no Auditório da 
Torre Europa do Salvador Shopping Business, onde está 
localizada a sede da AGGEB. Em clima de 
confraternização, os colegas assis�ram à apresentação 
feita por Daniella Gomes, que assumiu a presidência da 
Associação ao lado de Hélio Brito Junior (vice-presidente), 
Joana Pinheiro (assuntos profissionais), Laura Protásio 
(estudos e pesquisas) e George Wander (administra�vo-
financeiro). As propostas que nortearão os trabalhos da 
Diretoria nos próximos dois anos convergem para o 
obje�vo comum de trazer o tema gestão pública para o 
centro do debate. O desafio lançado para o grupo foi: 
“vamos falar mais sobre gestão no serviço público”?

Propostas iniciais

b) construção de um plano de comunicação; c) criação de um 
bole�m informa�vo; d) realização de um grande evento para 
discussão da gestão pública; e) apresentação de anteprojeto 
de lei visando ins�tuir o “Dia Estadual do Gestor Público”. 
Através dessas ações, a nova Diretoria pretende posicionar a 
AGGEB como protagonista local no debate sobre polí�cas 
públicas e conferir maior visibilidade ao tema gestão pública, 
sob o prisma da profissionalização e de sua interface com a 
população. A divulgação de projetos estratégicos conduzidos 
por Especialistas em Poli�cas Públicas e Gestão 
Governamental (EPPGG) e demais ações de interesse da 
carreira, com destaque para o seu potencial de inovação em 
prol do serviço público, também está na mira da AGGEB. 
Numa outra diretriz de atuação, a Diretoria se propõe a 
estreitar o diálogo com a comunidade, apresentando para a 
população baiana as modernas ferramentas a serviço da 
gestão e os ganhos delas decorrentes, com o obje�vo de 
fomentar o interesse e a par�cipação social. Por fim, 
pres�giar os profissionais que atuam na gestão pública no 
nosso Estado, sejam eles técnicos ou agentes polí�cos, a 
par�r da ins�tuição de uma data comemora�va a ser 
definida em lei, prá�ca já adotada em outros entes da 
federação, a exemplo de Goiás (Lei n. 15.036/2004), encerra 
a agenda inicial proposta. 

A Diretoria empossada apresentou aos associados cinco 
propostas iniciais que pretendem despertar interesse 
sobre temas ligados à gestão pública. São elas: a) 
lançamento de um concurso de redação voltado para a 
comunidade baiana; 
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Maior envolvimento dos associados

Para potencializar o alcance das metas fixadas, a nova 
Diretoria mostra-se adepta de um modelo de gestão mais 
par�cipa�vo e com maior envolvimento dos associados. A 
criação de equipes mul�-setoriais, compostas por colegas 
EPPGG dispostos a apoiar os trabalhos da Diretoria, será uma 
nova forma atuação a ser fomentada. A cons�tuição desses 
grupos tem previsão estatutária e está disciplinada no 
parágrafo único, ar�go 13, do Estatuto Social da AGGEB, 
propondo-se a seguinte formatação: 1. Comitê Consul�vo e 
de Ar�culação Estratégica, 2. Comitê de Comunicação 
Ins�tucional, 3. Comitê de Promoção e Integração Social e 4. 
Comitê de Fomento a Projetos Especiais. A criação desses 
comitês será formalizada em Assembleia Geral, seguindo 
determinação estatutária. Outro ponto apresentado foi a 
descon�nuidade da movimentação financeira no Bradesco, 
com o encerramento da conta man�da naquela ins�tuição e 
a centralização da gestão dos recursos no SICOOB, diante das 
vantagens de rentabilidade verificadas. O incen�vo para que 
os associados concluam o preenchimento do campo 
in�tulado “área restrita” no site da AGGEB, obje�vando a 
consolidação dos dados pessoais e profissionais dos EPPGG, 
com a permanente atualização desse cadastro, também é 
uma meta a ser perseguida pela nova Diretoria, pois 
o�mizará a gestão da carreira, facilitando a movimentação 
dos seus integrantes (banco de talentos).

A importância do associativismo

A nova Diretoria conclamou os colegas presentes à 
solenidade de posse para refle�rem sobre o significado da 
palavra “associa�vismo” e os principais aspectos nela 
envolvidos. Par�cipação, solidariedade, união de esforços, 
cooperação e obje�vos comuns foram destacados como 
inicia�vas que caminham ao lado dos bene�cios e deveres 
inerentes ao associado. Para encerrar, a presidente 
ressaltou em sua fala a dimensão dos desafios colocados e 
pediu a união de todos na escolha dos caminhos certos 
para vencê-los, destacando que a opção pelo nome da 
chapa “Juntos Somos Mais”, que sagrou-se vitoriosa nas 
eleições recentes, teve o exato propósito de conclamar os 
colegas para estarem mais próximos do dia a dia da AGGEB, 
visando fortalecer sua atuação.

Legado deixado

Na avaliação feita por Daniella, a Diretoria passada, que 
teve Victor Fonseca à sua frente, acompanhado dos colegas 
Viviane Che�o, Paulo Pimenta, Wládya Mehmeri e Júlio 
Lima, avançou na reestruturação interna da Associação, 
com destaque para a aquisição da sede própria e reforma 
da sala, consolidação das ro�nas administra�vas, gestão 
austera dos recursos da en�dade e estabelecimento de 
atos norma�vos importantes para o seu funcionamento, a 
par�r da aprovação dos regimentos internos da AGGEB e 
também dos Conselhos Fiscal e de É�ca. Foi reconhecida, 
ainda, a condução do processo de transição, que 
transcorreu de forma transparente e absolutamente 
colabora�va. 

Avanços e desafios
Manter os avanços já conquistados e, ao mesmo tempo, lutar para a consolidação da carreira de EPPGG entre aquelas que 
compõem o núcleo estratégico do Estado. Este é o desafio que se impõe. Potencial inovador, quadro qualificado e o 
envolvimento dos EPPGG em projetos relevantes na administração pública estadual, além da diversidade do perfil 
profissional de seus componentes, que possuem formação acadêmica nas mais variadas áreas e níveis de especialização, 
são caracterís�cas que não podem deixar de ser destacadas. Aproximar a AGGEB das discussões sobre o papel do Estado e 
seu tamanho ideal, fazendo despertar na comunidade, principal des�natária das poli�cas públicas, o interesse e o 
reconhecimento da importância dos gestores de carreira é o grande desafio para a nova Diretoria, acrescenta a presidente. 
Daniella Gomes é advogada licenciada, tem especialização em poli�cas públicas e gestão governamental com ênfase em 
financiamento externo, conta com 16 anos de carreira como EPPGG, após aprovação em concurso público, e atua desde 
2016 na assessoria da Diretoria Geral da Procuradoria Geral do Estado (PGE), tendo ocupado cargos estratégicos na 
estrutura da administração pública estadual, tanto no Poder Execu�vo como no Ministério Público.


