
Ata da 13ª Reunião Ordinária da Comissão do Pacto Global da OAB/PR 
- Gestão 2019-2021 

29 de outubro de 2020 

 

Membros presentes na reunião: Jaqueline Lobo da Rosa, Luciane Maria 
Trippia, Camila Kososki Lucchese, Carmem Iris Parellada Nicolodi, Caroline 
Amadori Cavet, Caroline Araújo Brunetto, Daniella Pinheiro, Danielle 
Pamplona, Emanuel Bukowski, Giulia Bolzani, Izabella Cristina Alonso 
Soares, Leticia Cunha Marques Kuster, Louise Rocha Raymundo, Luiza de 
Araujo Furiatti, Mariana Cavallin Xavier, Rachel Karam, Thalita Figueiredo 

Outros presentes: Daiana Alessi, Gilmar Lima, Heloisa Meneses 

 

(01) Palestra do Sr. Gilmar Lima, idealizador do Mãozinha Verde. 
Gilmar questionou se a OAB poderia participar do programa sobre a 
Lituânia e da revitalização da Praça da Mulher.  
 
(02) CAMPANHA ODS: A Presidente informou que foram encaminhados 28 
projetos para concorrer à Campanha ODS, bem como que houve 
prorrogação do prazo para envio do formulário de mostra.  
 
(03) LEILÃO: A Presidente informou que a Comissão Direito Desportivo 
convidou a Comissão do Pacto Global para participar da realização de um 
Leilão de artigos esportivos e outros bens, a fim de angariar recursos a 
serem entregues no Natal para algumas ONGS a serem escolhidas. 
Convidou os membros para participarem deste projeto. Izabella Soares e 
Caroline Brunetto se disponibilizaram a participar. Carmem Nicolodi e 
Daniella Lameira informaram que vão verificar peças para leiloar. Izabela 
deu sugestão de formalizar por meio de ofício sobre o leilão. Carmem 
informou que temos que ter cuidado para que as obras sejam de artistas 
renomados, bem como que o doador deve ficar na posse do bem até a 
arrematação para evitar maiores despesas.  
 
(04) LIVES:  A Presidente informou que a Comissão quer realizar duas lives 
ainda este ano, com os temas “ESG” e outra sobre o ODS 16, com a 



participação do IAB. Izabella pensou em uma live para falar em ambiente 
para os ODS. Rachel Karam se disponibilizou para auxiliar na live sobre 
ESG. 
 
(05) CONGRESSO POLÍTICAS PÚBLICAS E DROGAS: A Presidente 
informou que a Comissão irá apoiar e participar do Congresso realizado 
pela Comissão de Políticas sobre drogas, no dia 09 de novembro desde ano 
e convidou a todos para acompanhar o evento.  
 
(06) DISCUSSÕES FORA DA PAUTA:  

- Carmem fez convite aos membros para participarem da “Ceia 
Solidária”, evento no qual servirão refeições aos moradores de rua no 
dia 11 de dezembro deste ano, bem como informou que serão doados 
Kit higiene, roupas íntimas, meias e livros. A Presidente disse que a 
Comissão vai apoiar e participar ativamente desta iniciativa. 

 
- Louise informou que está morando na Inglaterra e que lá as políticas 

públicas são muito focadas nos ODS. Desta forma, vai pensar em 
temas ou pessoas para contribuir em uma live para o ano que vem. 
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