
 
 

 
Ata da Reunião da Comissão Permanente de Governança e Integridade, 

realizada em 25 de março de 2022 
 

Aos 25 dias do mês de março, às 11:00 horas, realizou-se reunião ordinária da 
Comissão Permanente de Governança e Integridade, via plataforma digital Zoom, 
Participaram da reunião os seguintes Membros: 
 
1. Ligia Maura Costa (ligia.costa@fgv.br) 
2. Roberto di Cillo (rdicillo@dicillo.com.br) 
3. Luciana Stocco Betiol (Luciana.betiol@fgv.br) 
4. Carlos Eduardo Gouvêa (cegouvea@gmail.com) 
5. Christine Santini (christinesantini01@gmail.com) 
6. Marcelo Zenkner (zenkner@uol.com.br) 
7. Reynaldo Goto (reynaldo.goto@brf.com) 
8. Ronaldo Pires (RPires4@its.jnj.com) 
 
 
Ausências justificadas junto à presidente da comissão de Rafael Alcadipani 
(rafael.alcadipani@gmail.com) e Rogeria Gieremek (mrgieremek@terra.com.br)  
 
 
Reunião iniciada pontualmente as 11h00, com a apresentação do objetivo da 
comissão, compartilhamento das regras da comissão e a apresentação 
individualizada dos integrantes da comissão.  
 
Gravação da reunião iniciada às 11h20.  
 
Abertura das conversas com a Presidente da Comissão, que apresentou que um dos 
objetivos da comissão é estimular: parceria, cooperação e a promoção de intercâmbio 
entre organizações públicas e privadas junto à Comissão da OAB de governança e 
integridade.  
 
Sugestões de parcerias, sempre que compatíveis com o objetivo da comissão e que 
não tenham vícios de conflito de interesses e não haja envolvimento de remuneração.  
 
Buscar trabalhar com casos concretos a fim de desenvolver uma cultura de 
integridade, bem como trabalhar a questão de inclusão e diversidade na comissão e 
pela comissão. 
 
Algumas parcerias sugeridas pelos membros e acatadas por todos: FGVethics 
(Fundação Getulio Vargas); Ética e Saúde; EducaAfro; Instituto Mover. Ficou aberto 
espaço para indicação de outras instituições junto à Comissão.  
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Foram sugeridas atividades para a comissão, tanto voltadas para o público externo, 
quanto para o público interno (em especial a discussão de integridade dentro da 
OAB/SP).  
 
Para que isso aconteça, serão levantados temas importantes pela comissão (temas 
prioritários, a serem colhidos via Google Forms), bem como definido um planejamento 
estratégico para a execução desses compromissos (passo a passo).  
 
Os temas serão validados internamente e depois submetidos a escrutínio de todos os 
integrantes da Comissão por meio de consultas públicas usando o ambiente online 
para facilitar a transmissão da informação e a transparência nas decisões. Algumas 
sugestões de temas e atividades práticas. 
Temas: Lei do Lobby; compras públicas; ESG nas due diligencies; sanções para os 
executivos ao violar questões de integridade; termos de compliance assinado pelas 
organizações, etc.). 
 
Atividades práticas: 
 

1. Realizar um evento de apresentação da comissão por ser uma comissão 
com temática recente, a fim de divulgar e chamar a atenção para o tema de 
governança e a cultura da integridade. 
2. Realizar eventos futuros com MP, magistratura e escritórios de 
advocacia para trabalhar o tema de integridade, criando uma rede de boas 
práticas.  
3. Capacitação no tema de governança e integridade. Facilitar o acesso a 
pessoas com baixa capacidade financeira. 
4. Trabalhar internamente na OAB/SP para aprimoramento das práticas de 
integridade e transparência que vá além de uma comissão de ética e um código 
de ética. 
5. Atuação da comissão junto à área de cultura da OAB, trabalhando com 
temas atuais e conexos com integridade como a questão da Guerra na Ucrânia 
e Grandes eventos que estão próximos, como a COPA do Mundo. 

 
Para facilitar a comunicação com esse grupo executivo da Comissão foi criado um 
WhatsAap. 
 
Definida a necessidade de um cronograma de reuniões da comissão. Reuniões 
mensais nos 3 primeiros meses e depois bimensal. Quinta ou sexta-feira às 11h00. 
Evitar o primeiro dia do mês e o último dia do mês. Será apresentada uma proposta 
de datas. 
 
Encerrada a gravação, o conteúdo da reunião gravada no ZOOM foi encaminhado 
para a subcomissão da OAB/SP pelo sistema de nuvem.  

Encerrou-se a reunião às 12h00 horas, com a assinatura do presente na lista entregue 
à Secretaria das Comissões. 

 

  



Ligia Maura Fernandes Garcia da Costa 
Comissão Especial de Governança e Integridade 


