
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COMISSÃO DE DIREITO ELEITORAL, ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, realizada na 

data de 17 (dezessete) de 06 (junho) de 2.015 (dois mil e quinze), a partir das nove 

horas do período matutino. Iniciou-se a reunião ordinária discutindo a ideia do evento 

a ser realizado pela Comissão de Direito Eleitoral. A princípio se imaginou inviável, mas 

na presente reunião, com a participação dos presentes, fora decidido que será 

realizado o primeiro de uma série de eventos, cada um abordando um determinado 

tema. O primeiro evento, restou decidido, abordará o tema da PARTICIPAÇÃO 

FEMININA NA POLÍTICA E OUTROS SEGMENTOS. Ocorrerá no auditório central da 

OAB/MT, na data de 26 de agosto próxima, iniciando às 19 horas. Foi sugerida pela 

Dra Alana e demais presentes a participação de inúmeras autoridades e 

personalidades, restando decidido que o evento será composto de duas mesas, da 

forma abaixo alinhada: 

 

1ª Mesa: MULHER DENTRO DA POLITICA 

Presidente: Des. Maria Helena Póvoas 

Debatedoras: 

a) Vereadora Leuci Ramos – Câmara 

Municipal de Cuiabá/MT; 

b) Deputada Janaina Riva – Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso; 

c) Prefeita Lucimar Campos – Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande; 

d) Alana Armeliado Machado – Comissão 

de Direito Eleitoral – OAB/MT. 

2ª Mesa: MULHER NOS DIVERSOS SEGMENTOS 

Presidente: Claudia Aquino – Vice-Presidente 

OAB/MT; 

Debatedoras: 

a) Maria Emilia Brasil – Av. República do Líbano, 

10, apto 64, Bloco D, (65) 9643-2244; 

b) Defensora Rosana Leite Antunes de Barros – 

Conselho Estadual de Direitos da Mulher – 

Defensoria Pública; 

c) Promotora Lindinalva Rodrigues – Ministério 

Público; 

d) Juliana Moura Nogueira – Comissão da 

Mulher – OAB/MT. 

 

Será oferecido o tempo de vinte minutos para a presidência de cada mesa, com dez 

minutos às debatedoras. Intervalo entre as mesas de aproximadamente 15 minutos. O 

Dr. Jackson irá minutar ofícios e enviar no email da comissão, visando encaminhar às 

autoridades e entidades que poderão participar do evento. Será abordada a ESA para 

que possa certificar a participação. Assim, serão encaminhados convites para 

instituições de ensino superior, Ministério Público, órgãos judiciais e órgãos públicos 

em geral. Os membros encaminharão os convites às palestrantes que possuem mais 

proximidade. Dr. Rodrigo abordará a Sra. Leuci, Dep. Janaina e Dra. Lindinalva. Dr. 

Paulo será consultado se poderá abordar a defensora Dra. Rosana. Dr. Ronimarcio será 

consultado se pode abordar a Sra. Luciamar. Em seguida se iniciou o debate sobre o 

tema do próximo encontro, o que de pronto foi sugerido pelo Dr. Silvio as eleições 

institucionais internas da OAB. Então foi exposto pelo Dr. Rodrigo a necessidade da 

Comissão de Direito Eleitoral de alguma forma se manifestar sobre esse tema 

oficialmente, seja realizando um evento, seja elaborando diretrizes gerais, inclusive 



abordando temas fulcrais sobre o processo eleitoral como prestação de contas, abuso 

econômico, entre outros. Restou unanime a necessidade de que houvesse uma 

atuação proativa da comissão sobre o tema e as eleições que se avizinham. Nada mais 

foi dito, encerro a presente, registrando os presentes conforme lista de presença 

devidamente rubricada, e depositada perante a Secretaria das Comissões, Seccional do 

Mato Grosso.      


