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

08 de julho de 2019 

 

Membros presentes na reunião: Jaqueline Lobo da Rosa, Camila Kososki Lucchese, Amanda 
Carolina B. Rodrigues Beckers, Anelyze Klotz Fayad, Caroline Araujo Brunetto, Carmem Iris 
Parellada Nicolodi, Daniella Maria Pinheiro Lameira, Danielle Anne Pamplona, Emanuel 
Antonio Carlos G. Bukowski, Fernando O. Cabral Barrionuevo, Giulia Fontana Bolzani, Izabella 
Cristina Alonso Soares, Kazumi Hara, Leticia Cunha Marques Kuster, Leticya Maria Nogarolli e 
Maria Giulia Gaede Senesi. 

(1) Apresentação de Convidado - A Professora Danielle Anne Pamplona fez uma análise crítica 
sobre o Decreto nº 9.571, de novembro de 2018, o qual estabelece diretrizes nacionais de 
Direitos Humanos. 

(2) Edital do Livro sobre o Pacto Global e os ODS: A Presidente informou que o Edital para 
envio de artigos foi publicado, devendo os participantes enviarem seus temas até dia 15/07 e 
os artigos até 01/09/19. 

(3) Reuniões Abertas com Outras Comissões: Caroline Brunetto informou que irá elaborar o 
projeto para a realização da primeira reunião aberta, em conjunto com a Comissão de Saúde, 
sobre o ODS 3. A Presidente informou que a Comissão irá realizar diversas reuniões deste tipo, 
com as Comissões que tratam de temas relevantes e envolvidos com os ODS. 
 
Izabella Soares informou ter interesse em organizar uma reunião com a Comissão de 
Compliance sobre o ODS 16. Danielle Pinheiro manifestou interesse em organizar uma reunião 
com a Comissão de Mediação sobre o ODS 16. A Presidente informou que a diretoria irá definir 
os links entre os ODS e as Comissões e informar aos membros para que se manifestem sobre o 
interesse de realizar a organização da reunião. 

(4) Manual de gestão: A presidente informou que a Comissão do Pacto Global foi convidada 
para tratar do tema da sustentabilidade em um Manual de Gestão que está sendo elaborado 
pela Comissão de Inovação e Gestão. 

(5) Visitas às subseções: A Presidente informou que a Comissão irá realizar a primeira visita à 
Subseção de São José dos Pinhais, para apresentar o Guia de Práticas Sustentáveis e o Pacto 
Global, buscando maior engajamento. Após discussão entre os membros, a diretoria informou 
que irá realizar um treinamento com os membros da Comissão, em um final de semana, para 
que todos possam ser multiplicadores do tema acerca do Pacto Global e Agenda 2030 e, assim, 
possam realizar visitas a Subseções, outras Comissões e, posteriormente, escritórios de 
advocacia. 

Após discussão entre os membros, a Presidente informou que irá enviar um ofício a todos os 
presidentes de Comissões, inclusive das subseções, informando sobre a necessidade de 
armazenamento de dados para elaboração do COE, pedindo para que a Comissão nomeie um 
membro responsável. Alegou que irá anexar o COE já elaborado para ciência. 



(6) Próximos palestrantes: Além dos palestrantes já anotados, Anelyze Fayad propôs o nome 
do Sr. Abdel Hach, professor e integrante da ONU. Izabella Soares irá apresentar na reunião de 
setembro e Daniella Pinheiro irá palestrar na reunião de outubro. 

Sugestões anteriores: Gabriella Descha (Responsabilidade Social da Copel), Comodoro do 
Clube Náutico de Antonina (para falar sobre o ODS4), Caroline Amadori Cavet, Fernando O. 
Cabral Barrionuevo. 

(7) Concurso de Fotografias ODS e Simpósio 2019 : A Presidente informou que o Simpósio 
deste ano será realizado no dia 10 de dezembro, seguido do lançamento do livro e do concurso 
de fotografias. Foi pedido a todos os membros sugestões para temas e nomes de palestrantes 
para o Simpósio. 

(8) Informações sobre a publicação dos artigos ODS: A Presidente informou sobre o início da 
publicação dos artigos dos membros da Comissão sobre os ODS nas redes sociais da Comissão. 
Ainda, esclareceu que as publicações também ocorrerão nas redes sociais da própria OAB/PR, 
a pedido do Dr. Cassio Telles, Presidente desta entidade, a fim de esclarecimento a todos os 
advogados e advogadas acerca dos ODS. 

(9) Projeto Multiplicando Cidadania: A presidente informou que o projeto ainda está em 
discussão na OAB, não havendo novidades sobre o tema. 

(10) Realização de nova ação para recolhimento de materiais eletroeletrônicos: A Presidente 
informou que tentará agendar esta ação, juntamente com a Comissão de Direito Ambiental, no 
mês de agosto próximo. 

(11) Convite: a Presidente convidou todos os membros a participarem do 1º Encontro das 
Mulheres Negras na Carreira Jurídica, no dia 25/07/19, das 14h00min às 20h00min horas. 
Serão 3 painéis. Promotoras: Comissão da Mulher Advogada e Comissão da Igualdade Racial. 
Apoiadoras: Comissão do Pacto Global e Comissão da Cultura.  

(12) Demais assuntos: Os membros recomendaram que os artigos publicados nas redes sociais 
sejam mais sucintos. Leticya Nogarolli ficou responsável por incluir os artigos nos stories. 
Maria Giulia irá movimentar o Instagram. 
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