
Ata da Terceira Reunião da  

Comissão do Pacto Global da OAB/PR 

10 de junho de 2019 

 

Membros presentes na reunião:  Jaqueline Lobo da Rosa, Luciane Maria 
Trippia, Camila Kososki Lucchese, Caroline Amadori Cavet, Caroline Araujo 
Brunetto, Danielle Anne Pamplona, Emanuel Antonio Carlos G. Bukowski, 
Fernando O. Cabral Barrionuevo, Izabella Cristina Alonso Soares, Leticia 
Cunha Marques Kuster, Louise Rocha Raymundo, Luciano Cesar Gonzaga, 
Maria da Glória Colucci, Maria Giulia Gaede Senesi, Mariana Cavallin Xavier, 
Marília Urban e Victor Hugo Baluta. 

Demais presentes: Débora Cristina de Castro da Rocha e Carmem Iris 
Parellada Nicolodi. 

(1) Apresentação de Convidado - A Dra. Luiza Araujo Furiatti, membro da 
Comissão, fez uma fala sobre Sustentabilidade Urbana, tema do seu livro 
recém-lançado, frisando a importância da realização do estudo de impacto de 
vizinhança. Após a informação de que Curitiba não possui lei regulamentadora 
do IVA, Caroline Cavet sugeriu entrar em contato com a Comissão de 
Acompanhamento Legislativo, na pessoa do Dr. Emerson Fukushima, para 
cobrar o Município. 

(2) Apresentação e entrega física do Guia de Práticas Sustentáveis na 
Advocacia - Houve a entrega do referido Guia aos membros, além de um 
agradecimento àqueles que colaboraram com a elaboração do material. A 
Presidente informou que a OAB está avançando nas práticas sustentáveis, 
tendo substituído os copos plásticos de água por copos e garrafas de vidro, 
bem como irá instalar placas solares. 

(3) Escolha do tema do Livro sobre os ODS - A presidente passou algumas 
sugestões para escolha dos ODS que iriam compor o livro. Após discussão 
entre os membros, não houve consenso. 

(4) Sugestões de Palestrantes - A presidente solicitou aos membros 
sugestões de nomes de convidados para realizarem apresentações nas 
próximas reuniões mensais. Débora Cristina de Castro da Rocha demonstrou 
interesse. A professora Maria da Glória indicou um nome (a ser informado por 
Luciane Trippia) para falar sobre ODS e religiosidade. Maria Giulia G. Senesi 
recomendou uma funcionária da COPEL. Victor Baluta disse que iria passar 
uma sugestão. Izabella Soares manifestou interesse em falar sobre 
Complaince.  



(5) Reunião Aberta com a Comissão de Direito à Saúde - Com o objetivo de 
debater o ODS 3 (“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades”) a presidente informou que iremos realizar 
esta reunião aberta em conjunto com a CDS. Solicitou que interessados em 
falar sobre o assunto passem o nome para Caroline Brunetto. A professora 
Maria da Glória demonstrou interesse e irá indicar outro nome. A presidente 
informou que a ideia é realizar esse tipo de evento com outras Comissões. 

 

(6) Concurso de Fotografias ODS - A Presidente da Comissão de Assuntos 
Culturais e Propriedade Intelectual, Dra. Carmem Iris Parellada Nicolodi, falou 
sobre o Concurso de Fotografias que escolherá as imagens a serem inseridas 
nos calendários enviados pela OAB aos advogados. Alegou que o tema deste 
ano será a Agenda 2030. Ainda, informou que a OAB irá participar da Bienal 
Internacional a partir de setembro, com um artista especial. Comunicou que 
estão arrecadando livros de artes para a biblioteca solidária da OAB. 
Questionada sobre a possibilidade de um concurso de pinturas sobre os ODS, 
informou a possibilidade para o ano que vem da realização de oficinas com 
artistas e advogados. Victor Baluta sugeriu a participação da CAA da OAB. 

(7) Informações sobre a publicação dos artigos ODS - A presidente 
informou que está aguardando a elaboração do site da Comissão para dar 
início a publicação dos artigos dos membros da Comissão sobre os ODS, o 
que ocorrerá, possivelmente, ainda esta semana. 

(8) Visitas aos escritórios - A presidente solicitou aos membros outras 
sugestões de escritórios de advocacia para que a Comissão realize visitas de 
entrega dos guias e apresentação sobre o Pacto Global, bem como informou 
que será realizado um treinamento para os membros interessados. 

(9) Projeto Multiplicando Cidadania - A Dra. Carmem informou que o projeto 
ainda está em discussão na OAB e agora se chama OAB nas escolas. A 
Presidente solicitou aos interessados em participar ativamente no projeto que 
passem os seus nomes.  

(10) Visitas às subseções -  A Presidente comunicou que o Dr. Cassio Telles, 
Presidente da OAB/PR, solicitou que a CPG realize visitas às subseções para 
apresentar o Guia de Práticas Sustentáveis na Advocacia e o Pacto Global, 
buscando maior engajamento. Assim, foi pedido aos membros interessados a 
participarem destas visitas que passem os seus nomes à Diretoria da CPG. 
Caroline Brunetto informou estar em contato com a OAB de Palmas. 



(11) Recolhimento de lixo eletrônico - A presidente atualizou os membros 
quanto ao recolhimento de materiais eletrônicos na OAB, informando que 
haverá uma nova ação, em conjunto com a CDA e CAA, provavelmente no 
próximo mês. Oportunamente os membros serão avisados da data para 
participarem e divulgarem a terceiros. 

(12) Parceria com o Governo do Estado - A presidente informou que 
membros do Governo do Estado do Paraná têm interesse em firmar parcerias e 
realizar projetos acerca dos ODS. Aguarda-se o agendamento de reunião para 
obtenção de informações sobre a parceria e seus objetivos.  

(13) Demais assuntos - Luiza Araujo Furiatti ficou responsável pela coleta de 
informações e eventos realizados na OAB para elaboração do COE no ano que 
vem. Maria da Glória Colucci sugeriu já formatar nossos eventos no formato 
COE. Caroline Cavet sugeriu nos informarmos sobre o Selo UNESCO de 
inovação. Carmem Iris Parellada Nicolodi sugeriu colocar um representante na 
CAI para engajar os advogados iniciantes e informar sobre o Pacto Global. 
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