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Como surgiu a ideia de criar uma data em home-
nagem ao Gestor Público do Estado? Qual foi a 
participação da AGGEB nesse projeto?
Em primeiro lugar, preciso agradecer ao secretário de 
Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, por ter me dado a 
oportunidade de apresentar essa ideia. A partir de en-
tão, tive a grata satisfação de integrar a luta da AGGEB, 
capitaneada por sua direção, a quem quero saudar na 
pessoa de Daniella Gomes, para este singelo reconheci-
mento aos gestores de nossa administração. A institui-
ção do Dia do Gestor Público na administração pública 
do Estado foi uma justa e vitoriosa luta do nosso man-
dato ao lado da AGGEB com o objetivo de estimular, 
refletir e promover a carreira, a ser comemorado anual-
mente no dia 1º de dezembro.
Como foi a acolhida dos deputados a esse projeto?
Com a mobilização promovida por nosso mandato em 
conjunto com a AGGEB, tivemos total apoio da Casa 
Legislativa, de suas Comissões e dos parlamentares.
Como a senhora vê a importância do gestor de car-
reira para o bom funcionamento da máquina ad-

ministrativa?
De forma especial, eu, que no meu cotidiano estou dia-
riamente nos órgãos levando as demandas dos municí-
pios, de seus prefeitos e as necessidades das comuni-
dades, tenho nestes profissionais verdadeiros parceiros 
na busca de qualidade e eficiência às políticas, planos, 
programas, projetos e ações governamentais da Bahia.
O que pode fazer a Assembleia Legislativa para 
melhorar a eficiência do Estado e ampliar a valori-
zação dos servidores públicos?
Creio que a própria instituição do Dia do Gestor Públi-
co, com as ações e atividades que serão realizadas nesta 
data: vamos colaborar para promover a história, cultura, 
valorização e atuação dos profissionais que trabalham 
na gestão pública. Por outro lado, essas reflexões de-
vem ser observadas em futuras ações em defesa destes 
profissionais. O nosso mandato segue à disposição para 
o debate em torno das propostas que possam elevar a 
profissionalização da administração pública no que se 
refere ao fortalecimento da gestão e os serviços que en-
volvem diferentes esferas do governo.

Conversamos com a deputada IVANA BASTOS (PSD), autora do Projeto de Lei aprovado por unanimidade 
e que resultou na Lei nº 14.129, de 24 de setembro de 2019, que institui, no calendário oficial de eventos 
do Estado da Bahia, 1º de dezembro como o Dia do Gestor Público. 

Ivana Teixeira Bastos é de Guanambi. Eleita pela primeira vez em 2011. Foi eleita para a Secretaria Geral na diretoria 
executiva da União Nacional dos Legislativos Estaduais (UNALE) em 2018, tendo sido reeleita para o período 2019-
2023. Na Assembleia Legislativa, 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora (2019-2021); Presidente das Comissões Espe-

cial do Porto Sul (2011), Especial da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (2011-2018) ; Vice-Presidente da Comissão de Direitos da 
Mulher (2011); Titular das Comissões: Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (2011), Educação, Cultura, Ciência 
e Tecnologia e Serviço Público (2011-12), Agricultura e Politica Rural (2013); Meio Ambiente, Seca e Recursos Hidricos (2013-14), 
Especial de Desenvolvimento Urbano (2013-18), Constituição e Justiça (2019); Direitos da Mulher (2019), Especial do Complexo 
Intermodal da FIOL, Porto Sul e Complexo Viário do Oeste (2019); suplente das Comissões Especial da Promoção da Igualdade 
(2011), Agricultura e Política Rural (2011-2014), Direitos da Mulher (2011-2018), Direitos Humanos e Segurança Pública (2013-
2014), Constituição e Justiça (2017-2018). Membro da Sub-comissão de Energia, Desenvolvimento e Tecnologia (2011). Suplente 
do Código de Ética e Decoro Parlamentar (2012).

1º de dezembro



Um ano de muitos avanços. Mostramos que há vários Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Gover-
namental ocupando cargos e exercendo funções estratégicas para o Estado da Bahia, à frente de projetos 
e programas fundamentais nas mais variadas áreas, do turismo à infraestrutura, passando pela previdên-
cia, saúde, meio ambiente e trânsito, o que demonstra a vastidão, a maturidade e o comprometimento da 
carreira. Concluímos o trabalho iniciado na gestão anterior, inaugurando a nossa sede própria. Estreitamos 
laços com outras carreiras do serviço público. Conhecemos exemplos de gestão pública de carreira que já 
existem em municípios baianos. É muita coisa, aqui alguns exemplos:  1º de dezembro

na mídia

INSTITUCIONAL

visibilidade

Pela primeira vez a AGGEB foi convidada a par-
ticipar de um programa de televisão, e ao vivo. 
Foi em novembro, no Band Mulher (na TV 
Band Bahia), comandado por Pamella Luccio-
la, no qual a nossa presidente Daniella Gomes 
esteve junto com outras especialistas e tratou 
do tema atualíssimo da Reforma da Previdên-
cia. Devido à receptividade, foi convidada para 
o programa seguinte.

A AGGEB ingressou como membro ativo do CEO 
(Carreiras de Estado Reunidas), grupo que reúne 
os presidentes das principais associações de servidores 
públicos de carreira objetivando dar mais visibilidade às 
reivindicações e pautas comuns. Entre as visitas realiza-
das pelo CEO, destaque para o encontro com o depu-
tado Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa.

A AGGEB se aproximou de entidades de Procuradores 
do Estado, Promotores e Procuradores de Justiça, Au-
ditores Fiscais, Magistrados, Defensores Públicos e de 
outras associações de servidores públicos. Essa proxi-
midade rendeu um convite do IAF para participação na 
8ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, 
evento promovido em São Paulo pela Federação Bra-
sileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 
(Febrafite), com apoio de entes como a Receita Federal, 
o Tesouro Nacional e o Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE).

Cumprindo meta prevista na eleição da atual diretoria, buscamos ampliar o conhecimento do público em geral e 
do próprio funcionalismo sobre os EPPGGs. Contratamos um plano de comunicação, ativamos páginas nas redes 
sociais, demos uma nova dinâmica ao nosso site e lançamos nesse final de ano uma campanha publicitária inédita 
com outdoors, ações promocionais e forte uso das redes sociais, que renderam grande visibilidade para a nossa 
carreira.
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Em setembro, mobilizamos nossos associados para que 
ocupassem as galerias da Assembleia Legislativa para 
apoiar a votação e aprovação do Projeto de Lei que 
instituiu o Dia do Gestor Público. Foi o coroamento 
de um processo iniciado na entrevista que fizemos em 
abril com o colega de carreira e secretário de Infraes-
trutura, Marcus Cavalcanti, que indicou que procurás-
semos a deputada Ivana Bastos (leia entrevista na pág. 2). 
Ela abraçou a ideia e levou nossa diretoria em visitas a 
diversos gabinetes de parlamentares, até que o PL fosse 
apresentado e aprovado em plenário por unanimidade.

A AGGEB foi a primeira entidade representativa de 
servidores públicos a firmar convênio com o Tribunal 
de Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária 
e Ressocialização (SEAP) para implantar o projeto Co-
meçar de Novo, que visa à reinserção de apenados no 
mercado de trabalho, iniciativa patrocinada pelo Conse-
lho Nacional de Justiça. E o resultado não poderia ser 
melhor: nossa reeducanda Maiane tem feito um grande 
trabalho de apoio administrativo às ações da diretoria.

parcerias
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