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

14 de outubro de 2019 

 

Membros presentes na reunião: Jaqueline Lobo da Rosa, Luciane Maria 
Trippia, Camila Kososki Lucchese, Amanda Carolina Buttendorff Beckers, 
Caroline Amadori Cavet, Caroline Araujo Brunetto, Daniella Maria Pinheiro 
Lameira, Giulia Fontana Bolzani, Itamar Luiz Monteiro Cortes, Louise Rocha 
Raymundo, Kazumi Hara, Maria da Gloria Colucci, Mariana Cavallin, Thalita 
Carolina Figueiredo de Souza e Victor Hugo Baluta.  

 

(1) Apresentação de Convidado: O grupo de jovens Youth Action Hub Curitiba, 
convidados do Professor Thiago Assunção, apresentaram seus projetos para 
aproximar os jovens da cidade e comunidade dos ODS.  

(2): Reunião aberta com a Comissão de Compliance, às 18h00min, do dia 
15/10/2019, com apresentação da colega Izabella Cristina Alonso Soares: A 
presidente convidou a todos para participarem do evento em conjunto com a 
Comissão de Compliance, com enfoque no ODS 16, na sede da OAB, 
lembrando que esta é a primeira reunião de muitas que a Comissão quer 
realizar com outras Comissões. 

(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 confirmou a 
realização da dita reunião, 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.  

(3) Reunião do CESA: A presidente informou que no dia 24 de outubro do 
corrente ano, o CESA – Centro de Estudos de Sociedades de Advogados irá 
promover um almoço com palestras da Dra. Flavia Piovesan e Dr. Valério 
Mazzuoli no Country Club Graciosa, com o apoio da nossa Comissão. 
Primeiramente haverá uma palestra de exposição sobre o Pacto Global e a 



Agenda 2030 e a relação com a advocacia, pela Presidente da CPG. Todos 
foram convidados a participarem. 

(4) Visitas à CELEPAR: A presidente comentou sobre a participação da 
Comissão em uma reunião realizada na CELEPAR – Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Paraná, no dia 02/10/2019, com outros integrantes do 
Governo do Estado do Paraná, sobre os avanços com relação à Agenda 2030. 
Informou que o Estado do Paraná tem contado com a tecnologia para 
desenvolver ferramentas de engajamento e promoção dos ODS, como o Portal 
de Boas Práticas recém-criado, bem como de mapeamento das questões 
sensíveis aos ODS no Estado.  

(5) Simpósio: A presidente informou que o projeto para o Simpósio do dia 10 
de dezembro está em fase de confirmação com os convidados, mas que as 
temáticas do evento já estariam definidas, assim como horário. A Professora 
Maria da Glória indicou o Professor Luiz Eduardo Gunter.  

(6) Atualização sobre o livro: A presidente informou que realizou uma reunião 
com a Copel para o fim de conseguir patrocínio para o livro realizado pela 
Comissão, a qual foi promissora, mas ainda sem resposta. Também, a 
Presidente contou que foram recebidos quase 70 artigos para esta versão do 
livro.  

(7) COE e Portal de Boas Práticas da OAB/PR: A presidente informou que fez 
uma fala a todos os Presidentes de Comissões na reunião de Colégio de 
Presidentes de Comissões, realizada no dia 16/10/2019. Nesta oportunidade 
explicou o que é o Pacto Global e a Agenda 2030, bem como comunicou que 
necessita da ajuda de todas as Comissões para elaboração do COE, no ano que 
vem. Na mesma reunião, o Presidente, Dr. Cassio Telles, lançou um desafio 
para que cada Comissão crie um Projeto sobre um ODS. A CPG irá elaborar o 
projeto, bem como verificar a possibilidade de premiar os três melhores. 
Ainda, foi discutida a possibilidade de criar um Portal de Boas Práticas da 
OAB/PR, que serviria para facilitar a elaboração do COE, bem como para 
alimentar com os eventos e projetos das Comissões que tenham ligação com 
os 10 Princípios do Pacto e os 17 ODS.  
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