ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO
DO PACTO GLOBAL DA OAB/PR
08 de abril de 2019

Membros presentes na reunião: Jaqueline Lobo da Rosa, Luciane Maria
Trippia, Camila Kososki Lucchese, Amanda Carolina B. Rodrigues Beckers,
Anelize Klotz Fayad, Caroline Amadori Cavet, Caroline Araujo Brunetto,
Danielle Anne Pamplona, Emanuel Antonio Carlos G. Bukowski, Fernando
Frech Gouveia, Itamar Luiz Monteiro Cortes, Izabella Cristina Alonso
Soares, Leticia Cunha Marques Kuster, Louise Rocha Raymundo, Luciano
Cesar Gonzaga, Maria da Glória Colucci, Mariana Cavallin Xavier, Marília
Urban, Rafael Conceição Brandão, Silvana Cristina de O. Niemczewski,
Thalita Carolina Figueiredo de Souza e Victor Hugo Baluta.
Demais presentes: Rodrigo Sánchez Rios, Giulia F. Bolzani e Leticya M.
Nogarolli.
(1) Solenidade de posse: Houve uma solenidade de posse e de entrega dos
certificados da Diretoria e dos Membros da Gestão 2019/2021 da Comissão.
Compuseram a mesa o Dr. Rodrigo Sánchez Rios (Secretário-Geral da
OAB/PR), Jaqueline Lobo da Rosa (Presidente da Comissão do Pacto Global
da OAB/PR), Luciane Maria Trippia (Vice-Presidente da Comissão do Pacto
Global da OAB/PR), Camila Kososki Lucchese (Secretária da Comissão do
Pacto Global da OAB/PR) e Silvana Cristina de O. Niemczewski
(Representando a CAA da OAB/PR e também membro desta Comissão).
(2) Apresentação da Comissão e Planejamento: A Dra. Jaqueline Lobo da
Rosa apresentou um documento contendo a apresentação da Comissão, seus
feitos passados, sua missão e seus objetivos, bem como o planejamento com
eventos e projetos para a nova Gestão. A Presidente afirmou que o projeto
mais urgente é a elaboração de um Guia de Sustentabilidade para os
Escritórios de Advocacia, com a apresentação do Pacto Global e da Agenda
2030 e com sugestões de boas práticas para serem aplicadas pelos
profissionais da advocacia. Frisou que o Guia deve ser apresentado ao
Presidente da OAB/PR, Dr. Cássio Telles, até o final de Maio, bem como que
deverá ser entregue aos participantes da Semana SAM, evento de grande
porte a se realizar no início de junho e que contará com a participação da
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Comissão em conjunto com a Comissão de Direito Ambiental. Ainda,
apresentou projetos como: Lançamento da cartilha atualizada; divulgação do
COE apresentado em 2018; reuniões interinstitucionais com a comunidade
jurídica; definição do projeto “Multiplicando Cidadania”; elaboração de
projeto educacional com relação à violência contra a mulher, em conjunto
com outras Comissões temáticas; realização de um Simpósio; lançamento de
um novo livro sobre o Pacto Global e os ODS; elaboração do próximo COE;
traçamento de metas e indicadores, elaboração de artigos/conteúdo para as
redes sociais da Comissão pelos Membros, entre outros.
(3) Sugestões e Comentários
a) Projeto “Multiplicando Cidadania”: Louise Rocha Raymundo
questionou o andamento do projeto e demonstrou interesse em fazer do
Grupo de Trabalho. Luciane Maria Trippia informou que estão verificando a
possibilidade de criar um novo projeto ou acompanhar o trabalho já realizado
pelo TJPR nas escolas.
b) Premiação de conteúdo científico relacionado ao tema dos ODS: Maria
da Glória Colucci sugeriu a criação de um prêmio para produção científica
(artigos e monografias) inspirado no modelo da FIEP para os ODM, para
incentivar estudantes e acadêmicos a abordar o tema dos ODS, com a criação
de uma Subcomissão julgadora dentro da própria Comissão do Pacto Global.
c) Visibilidade da Comissão na OAB/PR: Anelize Klotz Fayad sugeriu a
presença de um representante da Comissão nas reuniões da CAI, bem como a
utilização dos cubos com os ODS nos eventos, para informar os novos
advogados sobre o tema. O Dr. Rodrigo Sanchez Rios concordou com a
importância de dar maior visibilidade à Comissão e se comprometeu a passar
a sugestão à diretoria da OAB/PR, tendo em vista a relevância e abrangência
do tema, mostrando-se especialmente interessado no ODS 5. Silvana Cristina
de O. Niemczewski sugeriu levar as informações sobre o Pacto Global às
outras subseções e ao interior. Comprometeu-se a sempre informar sobre a
adesão da OAB/PR ao Pacto Global nas suas falas, e sugeriu um
treinamento/curso sobre o Pacto Global para os delegados da CAA/PR.
Sugeriu, ainda, uma parceria com a ESA e a OAB/Prev.
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d) Visibilidade do Pacto Global na Sociedade: Leticia Cunha Marques
Kuster sugeriu que o Guia de Sustentabilidade fosse mais abrangente e não
somente voltado aos escritórios de advocacia. Por conta do curto espaço de
tempo, a Presidente informou que este guia terá informações mais voltadas
para a advocacia, mas que as práticas podem ser replicadas em qualquer
modelo de escritório. A Secretária informou que o objetivo do guia é
principalmente aproximar os profissionais da advocacia dos objetivos da
Agenda 2030, mas também informar a todos sobre o que é a Agenda 2030 e o
Pacto Global. Thalita Carolina Figueiredo de Souza sugeriu que os membros
da Comissão participem de eventos abertos ao público da OAB (ex: marchas)
para se aproximar da população e explicar o tema do PG e dos ODS.
e) Participação nos Conselhos do Poder Executivo: Louise Rocha
Raymundo informou que os Conselhos do Poder Executivo lidam com vários
temas relacionados aos ODS e que seria interessante a participação dos
membros nas reuniões, inclusive para fins de engajamento e adesão ao Pacto
Global. Sobre o mesmo tema, Victor Baluta marcou uma reunião com a Sra.
Ângela para tratar do tema da violência contra a mulher (já tem um projeto
em andamento) e irá repassar ao Secretário-Geral da OAB.
f) Divisão de trabalho para elaboração de artigos: foi repassada entre os
Membros uma lista para que os interessados em realizar artigos informativos
sobre os ODS se disponibilizassem e escolhessem o ODS a ser tratado. A
Presidente informou que os artigos serão publicados em ordem (do ODS 1 ao
ODS 17) a cada 15 dias e que o prazo de cada Membro seria disponibilizado
pela Diretoria após a publicação do artigo inaugural, sobre a Agenda 2030 e o
PG.

Jaqueline Lobo da Rosa
Presidente da Comissão do Pacto Global

Camila Kososki Lucchese
Secretária da Comissão do Pacto Global
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