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Nos dias 9 e 10 de agosto de 2017, no auditório
da Promotoria de Justiça Regional de Vitória da
Conquista, realizou-se o "IV Seminário de Orientação
Funcional" promovido pela Corregedoria Geral do
MP/BA, com a presença dos Promotores de Justiça de
Vitória da Conquista, Itapetinga e Brumado, além do
Promotor de Justiça Saulo Rezende Moreira.
Na exposição de abertura, o Dr. Marco Antônio
Chaves da Silva, Corregedor-Geral, abordou os desafios
da CGMP na orientação das atividades extrajudiciais,
destacando a realidade local. Seguido pelo Dr. Paulo
Gomes Júnior, Promotor de Justiça Chefe de Gabinete
da CGMP/BA, que expôs breves considerações sobre a
Carta de Brasília e seus reflexos na atuação
extrajudicial.
Na segunda parte, as expositoras convidadas
Joana Molesine e Liliane Mascarenhas, servidoras da
SESAB, destacaram a regionalização da saúde e a
Pactuação Programada e Integrada da Saúde, além de
abordar a Rede de Atenção Psicossocial. Fechando esse
momento com o Dr. Rogério Queiroz, Promotor de
Justiça Coordenador do CESAU, enfocando nas recentes
decisões pela não judicialização dos assuntos da área
de saúde.
Abrindo o segundo dia, o Promotor de Justiça
Dr. Marcos Coelho, apresentou o Centro de Integração
da Criança e do Adolescente e parte do bom trabalho
desenvolvido, com intensa negociação com instâncias
políticas municipais e estaduais em prol do
desenvolvimento de atendimentos multidisciplinares
com mapeamento dos atos infracionais e do
conhecimento e acompanhamento dos jovens
reincidentes.
A Dra. Karinny Peixoto, Promotora de Justiça,
fechou o evento explanando a autocomposição como
técnica de negociação e mediação em conflitos,
importante base de solução atinente aos interesses dos
envolvidos na busca por um acordo.
O IV Seminário de Orientação Funcional da
CGMP fez parte no calendário de eventos formativos da
CGMP/BA, e o próximo SOF ocorrerá com o enfoque na
área ambiental em Porto Seguro.

