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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.   


