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Comunicado nº 05/2020/CE-SINDSEMP/BA 
Salvador, 23 de agosto de 2020 

 
 
 
 
Senhores(as) Filiados(as), 
 
 
 
 
A Comissão Eleitoral eleita na Assembleia Geral Extraordinária Virtual ocorrida em 

19 de junho de 2020, para coordenar o processo eleitoral que elegerá a nova gestão do 
Sindicato dos Servidores do Ministério Público da Bahia – SINDSEMP/BA para o triênio 
2020/2023, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, divulgar os respectivos 
Programas de Campanha das chapas inscritas, Chapa Única “Respeito e Valorização”, para 
os cargos da Diretoria Executiva do SINDSEMP/BA, e Chapa Única “Bom Senso Fiscal”, 
para os cargos do Conselho Fiscal do SINDSEMP/BA, em cumprimento ao quanto 
estabelecido no art. 52, Parágrafo Único, do Estatuto do SINDSEMP/BA. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Jocélia dos Santos Silva 
Comissão Eleitoral 2020 

SINDSEMP/BA 

José Jacques Barros Guarino 
Comissão Eleitoral 2020 

SINDSEMP/BA 

Sílvia Ornellas 
Comissão Eleitoral 2020 

SINDSEMP/BA 



Chapa Respeito e Valorização 

 
 

Após solicitação da Chapa Respeito e Valorização a Comissão Eleitoral aprovou o envio a todos os associados do SINDSEMPBA 

da carta aos servidores com as considerações do grupo, uma vez que se trata de chapa única e não haverá oportunidade de debates 

entre chapas.  

 

CARTA AOS COLEGAS SERVIDORES E SERVIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
 

  

Prezados e Prezadas colegas,  

Os Servidores Públicos Efetivos do Ministério Público do Estado da Bahia contabilizarão mais de MEIA 

DÉCADA sem reajustes salariais (não é aumento de salário), se considerarmos que, em tese, só haverá reajustes 

salariais no ano de 2021, considerando que a Lei Complementar 173/2020 proíbe reajuste aos servidores 

públicos até dezembro de 2021, num contexto de constantes e sistemáticos ataques aos servidores públicos por 

parte de setores privilegiados da sociedade, principalmente de políticos (com raríssimas exceções em contrário), 

grandes empresários, mídia etc.  

Este contexto é suficiente para o processo de sucateamento do serviço público com a extrema desvalorização dos 

servidores públicos e de sua dignidade, bem como para o processo de redução de direitos sociais, como por 

exemplo, o achatamento salarial de funcionários da iniciativa privada com a reforma trabalhista, o endurecimento 

das regras para aposentadoria e diminuição do seu valor atingindo principalmente as classes menos favorecidas. 

Tais ações são um conjunto de medidas defendido pela velha política de diminuição do Estado e de redução dos 

gastos públicos, o que impacta negativamente nos serviços oferecidos à população, havendo riscos potenciais de 

corrosão da Democracia com a ampliação do patrimonialismo, assistencialismo e clientelismo, o que agrava a 

situação de miséria e aprofunda as crises sociais.   

Todas estas medidas já estão em curso – a Lei Complementar 173/2020 (que proíbe reajuste aos servidores 

públicos até dezembro de 2021), a Emenda Constitucional nº 95/2016 (que limita por 20 anos os gastos 

públicos), o projeto de renegociação das dívidas dos estados, as propostas que atingem o teto salarial dos 

servidores públicos, as recentes reformas da previdência e trabalhista, bem como as iminentes reformas tributária e 

administrativa, as quais devemos acompanhar atentamente. 

Este grave cenário aliado à desaceleração da economia global, agravada mais ainda em razão da Pandemia Covid-

19, são desafios gigantescos para toda a sociedade brasileira e mundial. O mundo pós Pandemia do coronavírus 

exige um “novo normal”, e, neste sentido, o Sindsempba deve atuar de forma constante e através de comissão já 

instituída pela Administração Superior do Ministério Público na busca das melhores soluções para que os 

servidores e servidoras tenham um ambiente adequado e necessário para trabalharem com a máxima segurança, de 

modo a evitar o contágio e a proliferação do vírus. 



Acreditamos que o Brasil, como uma das maiores economias do planeta, tem as ferramentas necessárias para 

garantir uma saída rápida desta crise e retomar os níveis normais de desenvolvimento com crescimento social e 

redução das desigualdades, basta, para isso, vontade política. 

Os Servidores Efetivos do Ministério Público, mesmo diante deste quadro de desvalorização sempre estão a postos 

diariamente nas Sedes das Promotorias, nas Regionais, nos Fóruns do Estado da Bahia para oferecer o melhor de 

si, atendendo, especialmente a população mais pobre que necessita dos serviços do Ministério Público, o qual em 

muitas vezes atua em substituição à Defensoria Pública. Saliente-se ainda que, em muitas ocasiões de atendimento 

às milhares de pessoas, diariamente, estes combativos servidores atuam muito além de suas atribuições por dever e 

princípio de humanidade com vistas a não deixar ninguém sem a garantia do atendimento e a tutela do Estado. 

É por estas e outras razões que o Servidor do Ministério Público do Estado da Bahia deve ser respeitado e 

valorizado. Desse modo, chegou o momento de resistir para continuar avançando e para NÃO ACEITAR nenhum 

direito a menos. 

Cientes deste grave cenário reuniram-se nesta Chapa Servidores do Ministério Público de diversas partes do Estado 

da Bahia, com experiência necessária, apresentando-se para conduzir o nosso Sindicato no próximo triênio. Sua 

composição segue ao final. 

Cremos que a experiência profissional e pessoal que cada colega candidato adquiriu ao longo da sua trajetória pode 

contribuir para que as grandes conquistas dos últimos anos sejam asseguradas e também ampliadas, mantendo 

nosso espírito de ESPERANÇA e de LUTA para que possamos obter sempre o RESPEITO e a VALORIZAÇÃO 

que merecemos. 

A chapa “RESPEITO e VALORIZAÇÃO” apresenta-se para o árduo trabalho que teremos pela frente objetivando 

garantir os avanços obtidos nas exitosas gestões dos últimos anos, evitar quaisquer retrocessos à categoria, bem 

como avançar em temas que dizem respeito aos servidores públicos de forma geral. 

Desse modo, caso seja a vontade da maioria dos colegas servidores, pedimos as bênçãos e a proteção de 

Deus em nossa jornada, para que nos ilumine sempre e nos encha de sabedoria, na defesa dos justos 

interesses dos Servidores e das Servidoras que iremos representar. 

Por fim, pedimos um voto de confiança e o apoio de todos os servidores e servidoras para que possamos 

representá-los honrosa e verdadeiramente! 

 Um grande e caloroso abraço! 

 

 

CHAPA “RESPEITO E VALORIZAÇÃO” 
 

Diretoria Executiva: 

 

Rondineli Santos de Caldas - Diretor-Presidente  

Almir Izidório Oliveira da Silva - Diretor Jurídico  

Guilherme Sales Barbosa Neto - Diretor Administrativo  

Marcius Kelsen de Miranda Senna - Diretor de Finanças  

Flávio de Aquino Penedo - Diretor de Politica e Mobilização  

Daniel Araújo Nanni - Diretor de Comunicação 



Propostas

 Chapa Respeito e Valorização

PROPOSTAS DE ATUAÇÃO  

1. Acompanhar as ações referentes ao reajuste salarial dos servidores públicos, bem como a ação referente ao
reenquadramento salarial ajuizadas pelo SINDSEMPBA;

2. Revitalizar com estudos e fundamentação a “Jornada Econômica” (intrajornada de 30 horas semanais) em todo o
Ministério Público do Estado da Bahia com vistas a qualidade de vida dos servidores e melhor amplitude e
qualidade no atendimento à população e do atendimento interno; 

3. Propor a mudança da nomenclatura dos cargos “Assistente Técnico Administrativo” de servidores do MP/BA para
“Técnico Ministerial”, bem como exigir formação de nível superior, em qualquer área, para o referido cargo; 

4. Propor a gratificação de atividade jurídica (GAJ) para ANALISTAS e ATAS (com formação em direito) para
atuarem na qualidade de assessores dos Promotores e Procuradores de Justiça,  ampliando o número de
servidores efetivos em cargos de assessores.

5. Propor a mudança da nomenclatura de “motorista” para “Técnico de Segurança e Transportes”, para agregar em
suas funções o uso de arma fogo, como já acontece na Justiça Federal;

6. Propor convênio com empresas de cursos preparatórios para Concursos Públicos (Magistratura, Ministério Público,
Polícia Federal e outras carreiras da Administração Pública);

7. Propor  convênio  com as  instituições  de  curso de  formação para  facilitar  a  aquisição  das  cargas horárias
obrigatórias para promoção / progressão;



8. Promover  orientação,  assessoria  e  acompanhamento  jurídico  ao  servidor  que  responde  a  PAD ou
necessite de apoio jurídico relacionado ao desempenho do seu trabalho;

9. Criar agenda com ALBA – Assembleia Legislativa da Bahia – com vistas acompanhar projetos de interesse da
categoria.

10.  Ampliação e revitalização da Campanha de Filiação do SINDSEMPBA.

.

CHAPA “RESPEITO E VALORIZAÇÃO”  

Diretoria Executiva:  

Rondineli Santos de Caldas - Diretor-Presidente 

Guilherme Sales Barbosa Neto - Diretor Administrativo 

Almir Izidório Oliveira da Silva - Diretor Jurídico 

Marcius Kelsen de Miranda Senna - Diretor de Finanças 

Flávio de Aquino Penedo - Diretor de Política e Mobilização 

Daniel Araújo Nanni - Diretor de Comunicação
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Programa de Campanha 

 

Os integrantes da Chapa Bom Senso Fiscal, candidatos(as) ao Conselho Fiscal do 

SINDSEMP-BA para o triênio 2020/2023, imbuídos nos mais sólidos princípios e 

valores do cooperativismo e, de maneira transparente, comprometida, íntegra, 

respeitosa, solidária, ética e responsável, tomando como referência o disposto no 

Estatuto da Entidade, propõem para o próximo mandato, entre outras atividades: 

 

 Analisar todos os demonstrativos financeiros e patrimoniais, emitir pareceres 

e apresentá-los à Assembleia Geral; 

 Pronunciar à Assembleia Geral sobre a regularidade dos atos praticados pela 

Diretoria Executiva; 

 Averiguar o cumprimento das obrigações da Entidade em relação às 

autoridades monetárias, fiscais e administrativas; 

 Verificar como as decisões adotadas são corretamente e, tempestivamente, 

implementadas. 

 

Os candidatos a membros do Conselho Fiscal, cientes dos desafios e competências 

necessárias para o desenvolvimento de suas funções, declaram-se preparados para 

fiscalizar as atividades previstas para o Conselho Fiscal do SINDSEMP-BA, em 

conformidade com o disposto nos artigos 32 a 35 do Estatuto, bem como do 

Regimento Interno do Conselho Fiscal. 

 

 

Erica Oliveira de Souza 

Gerson Silva de Almeida Souza 

Gesiel Silva Santos 

Lara Lacerda 
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Quem Somos? 

 

ERICA OLIVEIRA DE SOUZA, bacharel em 
Administração pela Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), atua como Assistente Técnico 
Administrativo do MPBA desde 01/10/2010, lotada na 
comarca de Feira de Santana, tendo passado pelas 
comarcas de Riachão do Jacuípe e Serra Preta.  

Filiada ao SINDSEMP-BA desde 2015, atuou durante 1 
ano e meio como Diretora de Comunicação e Cultura na 
gestão 2014/2017 e como Diretora-presidente da gestão 
2017/2020.  

Casada há 16 anos e mãe de um menino de 7 anos e 
uma menina de 1 ano e 9 meses, antes de ser nomeada 
para o Ministério Público, atuou na iniciativa privada 
durante quase 10 anos, com intensa vivência na área de 

Gestão de Pessoas, pela qual é apaixonada e considera ser uma das áreas mais 
importantes de uma organização, devendo, portanto, ser altamente valorizada e 
respeitada. 

Possuo a ética, disciplina e comprometimento como principais características 
profissionais. Assim, deixo a seguinte mensagem aos colegas: “Durante a Campanha 
de 2017/2020, expressei aos meus colegas que meu objetivo, caso eleita, seria o de 
ORGANIZAR e SOLIDIFICAR nossa Entidade, tornando-a FORTE e 
REPRESENTATIVA, a fim de que tudo isso fosse refletido no respeito à nossa 
categoria. Assim, me doei ao máximo para cumprir tal compromisso durante o exercício 
do mandato de diretora-presidente. Agora, pleiteando uma vaga no Conselho Fiscal, 
mantenho meu compromisso com a Entidade, pois entendo que para conquistar aquilo 
que almejamos é preciso Dedicação e Ação. Afinal, a ÉTICA, assim como os 
RESULTADOS não se fundamentam apenas em discursos.” 

 

 
GERSON SILVA DE ALMEIDA SOUZA, 
servidor desta Instituição há quase 14 anos. 
Sou graduado em Direito pela Faculdade Nobre 
de Feira de Santana (FAN), e especialista em 
Direito Penal e Processual Penal pela 
Faculdade de Direito Damásio de Jesus. 

Ingressei no quadro efetivo do Ministério 
Público do Estado da Bahia em 10 de janeiro de 
2007, no cargo de Assistente Técnico 
Administrativo, tendo como lotação inicial a 
extinta Promotoria de Justiça de Serra Preta. 
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Em abril de 2009, fui removido a pedido para a sede da Promotoria de Justiça Regional 
de Feira de Santana, atuando junto à 10ª, 18ª e 22ª Promotorias de Justiça, bem como 
a Central de Inquéritos, além de exercer substituição na Gerência Administrativa 
Regional e em diversas outras Promotorias. 

Em 1º de novembro de 2018, deixei o quadro de nível médio, e tomei posse no cargo 
de Analista Técnico, Especialidade Jurídica, passando a atuar junto ao GAESF – Grupo 
de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes de Ordem 
Tributária, minha atual lotação. 

Ao longo de mais de uma década, tenho participado ativamente na defesa dos direitos 
da categoria, guardando no coração as inesquecíveis lutas travadas em 2009, na 
busca pelo retorno do pagamento do auxílio-transporte intermunicipal, e de 2011/2012, 
visando à aprovação do nosso atual Plano de Cargos e Salários (que carece de 
atualização…). 

Antes de ingressar no MP/BA, fui funcionário da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (de 20/08/2002 a 10/01/2007), tendo atuado de igual forma na defesa dos 
direitos dos trabalhadores daquela empresa, o que me levou a ocupar o cargo de 
Diretor de Patrimônio da SINCOTELBA (Sindicato representativo dos trabalhadores dos 
Correios no Estado da Bahia), e integrar uma das comissões permanentes da 
FENTECT (Federação representativa dos trabalhadores dos Correios a nível nacional). 

Em relação ao cargo pleiteado (membro do Conselho Fiscal do SINDSEMPBA), tenho 
como experiência a atuação junto ao Conselho Fiscal de um condomínio no qual residi, 
tendo atuação relevante na descoberta de práticas prejudiciais à sua saúde financeira. 
A nível de conhecimento, cursei parcialmente graduação em Ciências Contábeis pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana, concluindo mais da metade do curso. 

Coloco, agora, o meu nome à disposição da nossa categoria, bem como a dos nobres 
colegas que comigo formam a chapa “Bom Senso Fiscal”, no desejo de contribuir para 
o bom andamento da nossa entidade sindical, bem como continuar trabalhando – 
agora, mais ativamente do que nunca – pelos interesses da nossa tão briosa categoria. 

 

GESIEL SILVA SANTOS, servidor do Parquet a 11 anos. 
Sou bacharel em Direito pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana (UEFS), pós-graduando em Direito Penal 
pela UNIASSELVI. 

Adentrei aos quadros do Ministério Público como 
Assistente Técnico Administrativo em 05/08/2009. Iniciei a 
jornada laboral na Comarca de Ribeira do Pombal, passei 
por Riachão do Jacuípe e atualmente estou lotado em 
Feira de Santana, onde já passei pela Triagem, 16ª, 14ª, 
17ª, 21ª e agora 24ª e 13ª PJ. 

Antes de ser nomeado para o Ministério Público, atuei 
como Agente de Pesquisa e Mapeamento no IBGE (por 2 
anos) e professor particular de matemática e física. 

Desde a entrada do órgão sou filiado e ativo nas lutas 
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pelos direitos dos servidores públicos. Participei da gestão desde Sindicato entre 
2017 e 2019, no cargo de Diretor de Finanças, contribuindo no que pude para o 
avanço da entidade. 

  

 

LARA LACERDA, graduada em Engenharia 
Ambiental e com formação complementar como 
especialista em nível de pós-graduação, sou 
analista técnica lotada na CEAT/Meio Ambiente 
em Salvador-BA, desde 05/08/2009, com atuação 
na área ambiental em diversas comarcas do 
Estado da Bahia. Casada há 18 anos. Atuação 
profissional no Polo Industrial de Camaçari, desde 
2004 até a nomeação no MPBA. 

Sou interessada no bem-estar da coletividade e 
busco estudar e aprender soluções técnicas que 
favoreçam o desenvolvimento equilibrado do meio 
ambiente do trabalho. Tenho por características 
pessoais gostar de conversar, ouvir, debater e 
construir ideias para fundamentar entendimentos. 
Aprecio a discussão multidisciplinar. 

A oportunidade de conhecer mais sobre ações do 
sindicato aconteceu em 2010, e participei de 
algumas etapas de avanços e negociações em 2011, 2012... fui me aproximando até 
a Filiação em 2018. No ano de 2016, fui indicação técnica pela Procuradoria Geral 
de Justiça a participar do Fórum de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho Do 
Estado da Bahia (FORUMAT/ Câmara Temática de Saúde e Segurança da Agenda 
Bahia do Trabalho Decente) que é coordenado pela SETRE-BA (Secretaria do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), no qual participo até os dias atuais. 

A decisão de me candidatar, a convite, para atuar no Conselho Fiscal se deveu a 
confiança fortalecida nas últimas decisões e ações que foram adotadas pela 
entidade de classe, ainda em pandemia. Não houve esmorecimento dos 
representantes e destaco as assembleias virtuais, às quais fiz parte, como ponto 
alto. A sugestão do meu nome e a posterior indicação para participar da Comissão 
de Prevenção à Infecções no Ambiente de Trabalho, no âmbito interno do MPBA, 
possibilitou concretizar as sugestões às minhas pesquisas e renovar meus ideais 
para proteção à coletividade, com vistas a manutenção do meio ambiente seguro e 
saudável. No conselho fiscal (gestão sindical), vou desenvolver minhas atividades 
com ética, responsabilidade, atenção e empenho. Tenho experiência como membro 
do conselho fiscal (gestão condominial) por quatro mandatos.   


