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REVISTA DA

CONVERSAMOS COM ALGUNS DOS GESTORES DE CARREIRA 
QUE FAZEM PARTE DA ESTRUTURA DE UM DOS ÓRGÃOS MAIS
IMPORTANTES (OU SERIA O MAIS IMPORTANTE?) DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL



CÁSSIA LAVIGNE: “sou graduada em 
Contabilidade e pós-graduada em Finanças 
Públicas pela UFBA. Em 2000 tomei posse 
na SEFAZ e fui designada para atuar na Dire-
toria do Tesouro na Gerência de Programação Finan-
ceira, onde atuei por 15 anos, adquirindo expertise. Em 
2015, com a nova administração, as ações relacionadas à 
programação financeira, antes vinculadas à Diretoria do 
Tesouro, passaram para a Coordenação Geral de Pla-
nejamento e Acompanhamento Financeiro. Em 2018 
o então gestor da área de programação financeira se 
aposentou, no que fiquei respondendo pela gestão das 
ações às quais já vinha atuando. Havia o empecilho para 
a assunção do cargo em razão de impedimento legal 
para o EPPGG assumir o símbolo DAS-3 na Fazenda.  
Foi quando, considerando a necessidade, a confiança no 
meu trabalho e a importância de manter o padrão dos 
serviços desempenhados, a administração superior da 
Secretaria, em atendimento à demanda natural que se 
apresentava, viabilizou a alteração legal, de forma que 
eu viesse a assumir a gestão da programação financeira. 
Trabalhamos em equipe aqui na SEFAZ e tenho muito 
que agradecer aos meus chefes e colegas de trabalho, 
pois são pessoas com muita disponibilidade, responsa-
bilidade, competência e – o mais importante de tudo – , 

o comprometimento com o tra-
balho para ajudar nas demandas 
diárias do Estado. Quando re-
cebi a notícia da promoção tive 
consciência que simplesmente 
fui colocada no novo cargo me-
diante meus resultados. Aí pen-

sei ‘e o que devia fazer para ficar preparada para essa 
nova fase?’ Bem, precisava saber quais eram as 

novas habilidades a serem desenvolvidas diante 
da oportunidade e assim tentar eliminar possíveis 

adversidades que pudessem interferir no sucesso da 
nova função e ter pulso firme, ou seja, deixar muitas 
vezes o lado emocional de lado e agir mais com a razão. 
Não importa a atividade que exerçamos, o cargo que 
ocupamos, ou as circunstâncias pelas quais estejamos 
vivendo. Todos nós, em algum momento, desempenha-
mos ou somos colocados na condição de líder. Como 
pessoas, somos diariamente desafiados pela vida e a 
grande virtude está em nossa capacidade de enfrentá-la. 
Liderar é um desafio. Não na condição de confrontar 
alguém, mas saber que será desafiado”.
PAULO TADEU DE FREITAS: “comecei no servi-
ço público em 1985-86 como estagiário de engenharia 
civil na Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EM-
BASA). Formei em 1986 e trabalhei no setor privado 
em construção civil até 1995, quando fui trabalhar no 
setor de Engenharia da Secretaria da Saúde (SESAB),  
ficando lá por quatro anos, indo depois para a extin-
ta SUCAB. Em janeiro de 2002 fui empossado como 
Técnico em Serviço Público. Passei três anos na Di-
retoria de Orçamento da Secretaria do Planejamento 
(SEPLAN); depois fui para a Superintendência de Co-
operação Técnica e Financeira 
para o Desenvolvimento (SPF) 
trabalhar com operações de cré-
dito. Em 2007 fui nomeado Co-
ordenador, e em 2009 Diretor, 
cargo ocupado até hoje. Ter um 

Controle e eficiência. Essa é a marca dos EPPGG que atuam na Secretaria da Fazenda (SEFAZ), uma das 
mais importantes peças na engrenagem da nossa máquina pública. A Revista da AGGEB conversou com 
três dos onze gestores de carreira que hoje trabalham na Fazenda. Abaixo, eles relatam suas trajetórias e 
as principais ações e projetos em que estão envolvidos, mostrando uma turma boa de contas, de gestão e 
que tem pleno conhecimento da importância de seu papel para o bom desempenho do Estado.
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EPPGG em cargo ou função dessa natureza 
contribui para valorização, fortalecimento e 
reconhecimento da carreira na administração 
pública estadual.  Em tempos de recursos es-
cassos e muitas transformações na sociedade 
e no próprio setor público, a gestão é a bola 
da vez, uma expertise fundamental para que as 
organizações – privadas inclusive – consigam respon-
der aos desafios sempre novos e mais complexos que se 
apresentam. Os EPPGG formam uma carreira projeta-
da para atuar com este propósito em mente e acredito 
que têm correspondido às expectativas ao atuarem nas 
diversas áreas do Estado, sempre sob o primado da ges-
tão moderna, voltada para resultados”.
NILSON GALVÃO: “sou jornalista graduado pela 
UFBA, com especialização e mestrado em Comunica-
ção e Política. Tenho experiência em veículos da mídia 
baiana e ainda em assessoria de imprensa nos setores 
privado e público.  Em 2005, ingressei na carreira. Devi-
do ao caráter transversal do EPPGG, segui atuando na 
área de comunicação, sempre como gestor. Coordenei a 
Assessoria de Comunicação da Secretaria da Adminis-
tração (SAEB) e desde 2013 lidero a Ascom da SEFAZ. 
Coordenar a comunicação da Fazenda é enriquecedor: 

convivo com o cotidiano de ações que têm 
mantido o equilíbrio fiscal do Estado da 
Bahia em um contexto já bastante desafiador 
nos últimos anos de crise econômica. Assisto 
de perto à modernização do fisco baiano, às 
articulações interinstitucionais para combate 
à sonegação e de controle do gasto público. 

Na Ascom, damos informação qualificada e confiável 
aos veículos de comunicação, seja com a produção de 
releases feitos por nossa equipe, seja com respostas 
ágeis às solicitações de veículos nacionais, como Fo-
lha, O Globo, Estadão e Valor Econômico, ou locais, como 
A Tarde, TV Bahia, Bandnews, Bahia Notícias, Correio* e 
tantos outros, incluindo blogs e rádios de todo o Es-
tado. Em paralelo, estamos cada vez mais frequentes 
nas redes sociais e fazemos um trabalho permanente 
de comunicação interna, visando ao engajamento dos 
fazendários em torno das iniciativas e metas da SEFAZ. 
Acredito que a formação como EPPGG, assim como 
o convívio com os colegas de carreira, tem contribuído 
bastante para aprofundar minha atuação como gestor 
da área de comunicação. 
Ah, e pra finalizar: sou poeta nas horas vagas”.
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AGGEB FAZ BALANÇO SOBRE DIA DO GES-
TOR: as diversas atividades realizadas em comemora-
ção ao Dia do Gestor Público cumpriram seu objeti-
vo principal, que foi ampliar a visibilidade da carreira 
diante da sociedade. Essa é a avaliação da presidente da 
entidade, Daniella Gomes. “O Dia do Gestor foi criado 
no ano passado e em 2020, mesmo com a pandemia 
e a necessidade de isolamento social, conseguimos fa-
zer uma programação ampla e significativa em vários 
meios, atendendo a um dos pilares de nossa adminis-
tração que é elevar o nome dos EPPGG e mostrar a 
sua importância para o cidadão”, destaca Daniella. O 

ponto alto dessa programação foi o webinar promovido 
pela Secretaria da Administração (SAEB) em parceria 
inédita com a AGGEB, e que contou com a presença 
da deputada Ivana Bastos – autora da Lei que criou 
o Dia do Gestor Público na Bahia – do secretário da 
Administração Edelvino Góes, do ex-secretário do 
Planejamento e integrante da carreira Alberto Valença, 

do presidente do Sindicato dos Gestores Governamen-
tais de Goiás Eduardo Aires, além da própria Daniella. 
“Mas não podemos deixar despercebida a continuida-
de da estratégia de investida forte em termos de mídia, 
com a participação ao vivo no programa Band Mulher, 
entrevista em emissora de rádio, além da veiculação de 
programetes nas rádios Metrópole FM e Band News 
FM e da criação de um VT Institucional”, pontua. So-
bre o VT, realizado por empresa contratada pela As-
sociação especificamente para a ocasião, cabe destacar 
ainda a parceria com a TV Assembleia, que o reprodu-
ziu na íntegra. O filme também está disponível no 

canal da AGGEB no YouTube, outra inovação para 
esse ano. “E nosso programete de rádio foi retransmiti-
do de forma gratuita pela Rádio Pombal FM, emissora 
que atinge mais de 10 municípios da região, graças ao 
empenho de nosso vice-presidente Hélio Brito Junior, 
o que garantiu a interiorização da campanha ampliando 
o seu alcance”, concluiu Daniella.


