Ata da Oitava Reunião Ordinária da Comissão do Pacto Global da OAB/PR
11 de novembro de 2019

Membros presentes na reunião: Jaqueline Lobo da Rosa, Luciane Maria
Trippia, Camila Kososki Lucchese, Caroline Araujo Brunetto, Fernando O’Reilly
Cabral Barrionuevo, Izabella Cristina Alonso Soares, Louise Rocha Raymundo,
Maria da Gloria Colucci, Thalita Carolina Figueiredo de Souza.
Outros presentes: Flávio Augusto Dumont Prado OAB/PR Nº 25.706, Adriana
Tavares (CEDES), Cristina Viomar (CELEPAR), Keli Guimarães (CEDES), Adriana L.
Domingos.

(1) Apresentação de Convidado: A vice-presidente do CEDES, Keli Guimarães,
apresentou a estrutura do CEDES, bem como o alinhamento das ações do
governo do Estado com os ODS, o “Programa Cidades do Pacto Global”,
“Paraná de Olho nos ODS”, a cooperação firmada com a OCDE. Cristina Viomar,
da CELEPAR apresentou o portal de Boas Práticas, onde podem ser inseridas
ações alinhadas aos ODS por toda a população e instituições. As participantes
Adriana Tavares (CEDES) e Adriana L. Domingos também explicaram o sistema
de captação de dados, elaboração de indicadores e metas para implementação
dos ODS. O Dr. Flávio sugeriu que cada Comissão da OAB enviasse uma boa
prática para alimentar o portal. A Presidente da Comissão informou que a OAB
também vai criar um portal de Boas Práticas para divulgar suas ações.

(2) Reunião de presidentes e a Campanha ODS: A presidente informou que
apresentou o Pacto Global na reunião de presidentes de Comissões da
Seccional, momento no qual o presidente da OAB Cássio Telles desafiou todas
as Comissões a criarem um projeto relacionado a um ODS. Diante disto, a CPG
decidiu criar uma campanha, com edital, para premiar os melhores projetos, a
ser lançada no início de 2020. O projeto será elaborado por um grupo de
trabalho da CPG e dependerá da aprovação da Diretoria. Os membros
Fernando O´Reilly e Luiza Araujo Furiatti manifestaram interesse em participar
do grupo, além da Presidente, Vice-Presidente e a Secretária.

(3) Reunião aberta, em conjunto com a Comissão de Direito à Saúde, sob
coordenação da colega Caroline Araujo Brunetto, que é membro das
Comissões do Pacto Global e de Direito à Saúde: A Presidente convidou a
todos para participarem da reunião aberta, para debater o ODS 3 e o direito à
saúde. O evento está agendado para o dia 13/11/2019, às 19h00min, e contará
com participantes do Governo do Estado, além de ter uma exposição sobre o
Pacto Global e a Agenda 2030.

(4) Reunião do CESA e IAP: A presidente comentou sobre a sua participação no
almoço promovido pelo CESA (Centro de Estudos das Sociedades de
Advogados) e IAP (Instituto dos Advogados do Paraná), com palestras dos Drs.
Valério Mazzuoli e Flavia Piovesan, no Country Club Graciosa, com o apoio da
nossa Comissão. Além da palestra de exposição sobre o Pacto Global e a
Agenda 2030 e a relação com a advocacia, diversos escritórios do Paraná
aderiram ao Pacto Global.

(5) Reunião Aberta Comissão de Compliance: A presidente comentou sobre a
participação da Comissão em uma reunião aberta com a Comissão de
Compliance no dia 15/10/19, onde Izabella Alonso Soares apresentou a
relevância do Pacto Global e dos ODS para os Programas de Integridade.
Informou que o Presidente da Comissão de Compliance quer realizar um
projeto de Compliance na OAB Paraná e convidou a CPG para participar.

(6) Simpósio: A presidente informou que o Simpósio foi adiado para abril de
2020, tendo em vista a ausência de patrocínio para o livro, que deverá ser
lançado na mesma data, até o momento.

(7) Treinamento e última reunião do ano: A presidente informou que a última
reunião do ano contará com a presença de Renata Fagundes Gonçalves,
membro consultora da CPG, realizando um treinamento para todos os
membros sobre o Pacto Global e Agenda 2030, buscando maior conhecimento
dos membros sobre o tema e alinhamento dos discursos. Ainda, informou
sobre a confraternização de final de ano, após a reunião.

(8) Acompanhamento de Políticas Públicas: Louise Rocha sugeriu
acompanhamento das políticas públicas envolvendo os ODS, participação nas
reuniões do CEDES e dos demais Conselhos Estaduais envolvendo o tema. A
CPG concordou e informou que, para 2020, irá dividir os membros em Grupos
de Trabalho, sendo que o GT de Políticas Públicas será liderado pela Dra.
Louise.
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