
Ata da Segunda Reunião da Comissão do Pacto Global da OAB/PR 

13 de maio de 2019 

 
 
Membros presentes na reunião: Jaqueline Lobo da Rosa, Luciane Maria 
Trippia, Camila Kososki Lucchese, Anelize Klotz Fayad, Angela Lins Donha, 
Caroline Amadori Cavet, Caroline Araujo Brunetto, Danielle Anne 
Pamplona, Fernando Frech Gouveia, Giulia Fontana Bolzani, Itamar Luiz 
Monteiro Cortes, Izabella Cristina Alonso Soares, Kazumi Hara, Leticia 
Cunha Marques Kuster, Leticya Maria Nogarolli, Louise Rocha Raymundo, 
Luciano Cesar Gonzaga, Maria da Glória Colucci, Maria Giulia Gaede Senesi 
e Thalita Carolina Figueiredo de Souza. 

(1) Apresentação dos Membros - Tendo em vista o ingresso de novos 
membros na Comissão, foi oportunizado a cada membro cerca de um 
minuto para se apresentarem aos demais presentes.  

(2) Apresentação sobre o Pacto Global - A Vice-presidente da Comissão, 
Luciane Maria Trippia, realizou uma breve apresentação em PowerPoint 
sobre o Pacto Global e os ODS, a fim de inteirar os novos membros sobre a 
iniciativa da ONU.  

(3) 2ª Volume do livro – A Professora Danielle Pamplona apresentou a 
proposta de edital para elaboração de um segundo volume do livro sobre 
o Pacto Global e os ODS, com foco em 4 ODS, sugerindo que se verifique 
quais são os ODS em destaque no momento atual (pelo próprio Pacto 
Global) e que o edital para o envio de artigos seja aberto ao público, a ser 
publicado no site da OAB. Caroline Cavet sugeriu separar os ODS entre os 
3 anos de gestão da Comissão, para que ao final todos sejam tratados nos 
livros.  

(4) Artigos sobre os ODS - Foi informado aos membros que a cada semana 
a Comissão irá publicar nas redes sociais um artigo sobre os ODS, do 1 ao 
17, os quais serão elaborados pelos membros. Conforme lista repassada 
na primeira reunião, onde os membros escolheram sobre qual tema 
gostariam de abordar, a Comissão estabeleceu um prazo para o envio de 
cada artigo, que será repassado por e-mail e grupo de whatsapp aos 
participantes.   



(5) Atualização sobre o Guia de Práticas Sustentáveis na Advocacia e 
Semana SAM - Foi relembrado aos membros a realização do evento 
Semana SAM, na primeira semana de Junho, onde serão entregues os 
Guias de Práticas Sustentáveis na Advocacia. Ainda, a Presidente informou 
que o Guia está aguardando diagramação pela OAB e retoques finais para 
ser apresentado em reunião do Conselho de Presidentes, dia 24 de maio 
do corrente ano, a se realizar em Toledo/PR, onde também fará uma 
explanação sobre o Pacto Global, os ODS e a sustentabilidade.  
 

(6) Atualização projeto Multiplicando Cidadania: Foi informado que o 
projeto cresceu e irá ser realizado pela OAB Paraná, com o apoio de 
diversas Comissões.   

  
(7) Solicitação de participação e registros dos eventos relacionados ao 
Pacto e ODS: Foi solicitado aos membros que realizassem o registro de 
sua participação em eventos relacionados com os temas tratados na 
Comissão, para posterior publicação nas redes sociais. Louise Rocha 
Raymundo sugeriu a publicação de resenhas sobre filmes e documentários 
relativos ao Pacto e os ODS nas redes sociais da Comissão.  
  
(8) Visitas aos escritórios de advocacia dos com o guia: Foi informado aos 
membros que, após finalizada a elaboração dos Guias de Práticas 
Sustentáveis na Advocacia, serão realizadas visitas em grupos a alguns 
escritórios de advocacia para entrega do material e apresentação sobre o 
Pacto Global. Foi repassada uma lista com alguns escritórios para que os 
membros manifestassem seu interesse de realizar as visitas, que serão 
agendadas posteriormente.  
  
(9) Confraternização após a próxima reunião: Foi proposta a realização de 
um jantar de confraternização após a próxima reunião da Comissão, para 
aproximar os membros.  
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