
 

 
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO 

GROSSO 

COMISSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL  

 

Ao quatorze dia do mês de maio de dois mil e dezenove, às onze horas 

e quinze minutos, realizou-se, na sede da OAB/MT, reunião da Comissão da 

Diversidade Sexual, presidida pelo Ilmo. Sr. Dr. Nelson Freitas Neto, 

Presidente da Comissão. PRESENÇA: A reunião contou com a presença da 

diretoria e membros da Comissão da Diversidade Sexual, conforme lista de 

presença ao final deste documento. ABERTO OS TRABALHOS: Na 

abertura dos trabalhos o presidente da Comissão fez a leitura da ata da reunião 

passada, após deliberação, feita a aprovação pelos membros presentes, bem 

como a apresentação da diretoria, dos novos membros da comissão e do 

convidado Vagner Lucio de Viveiros.  

1 – Aberta a palavra ao Presidente, este apresentou a Semana de 

Combate à LGBTFOBIA, que se iniciou na segunda-feira, dia 13 de maio, com 

a entrega das arrecadações de roupas no Centro de Ressocialização de Cuiabá, 

na Ala Arco-Íris. A Dra. Roseni compartilhou sua experiência vivenciada na 

entrega, elogiando a gestão do Diretor do Centro Wincler, bem como o 

Presidente e a Secretária-Geral desta Comissão.  

2 – Dando continuidade as discussões sobre à Semana de Combate, o 

Presidente da Comissão expôs a respeito da Mesa Redonda, que seria realizada 

em parceria com o Conselho Regional de Psicologia, na data de 17 de maio de 

2019. A Vice-Presidente Kamila pontuou temas que serão abordados no debate. 

3 – Prosseguindo a fala da Vice Presidente, esta apontou a importância 

do plantão da diversidade, bem como a parceria com a organização Mães pela 

Diversidade, que o plantão terá duas frentes, uma pela coletividade e outra pelo 

advogado, junto com o tribunal de prerrogativas, sendo acionado o plantão 

quando for violada alguma de sua prerrogativa devido a sua orientação sexual. 

4 – Próximo tema levantado pelo Presidente a presença da Comissão 

na Solenidade de Posse das Comissões, que foi solicitado pelo Presidente da 



 

 
 
 

OAB/MT para que todas as comissões se façam presentes na data de hoje às 

16 horas.  

5 – O Presidente da Comissão informou que foi procurado pela 

organização do CONED, pois irão montar um painel voltado à diversidade 

sexual com o tema Obstáculos Jurídicos e Sociais, a se realizar na data de 22 de 

maio, às 20h45m, no Hotel Fazenda Mato Grosso. 

6 – Próximo assunto deliberado foi a respeito da Interiorização da CDS. 

Até o momento temos uma subcomissão localizada em Cáceres, a ideia é ir 

visita-los e desenvolver juntos projetos voltados ao tema, como por exemplo 

uma reunião extraordinária, juntamente com o núcleo da UNEMAT, seja com 

palestras ou eventos. O Presidente da Comissão visitou Tangará da Serra e lá 

encontrou portas abertas, também anunciou a criação de uma coordenação para 

a interiorização. 

7 – Presidente informou que conseguiu uma reunião com a atual 

presidente da Assembleia Legislativa Janaina Riva, convidou todos os membros 

da comissão para acompanhar, já que dará muita visibilidade da comissão 

dentro do sistema. A reunião será a respeito da propositura de uma lei estadual 

para ações efetivas de proteção do público e combate à LGBTFOBIA, a Vice 

Presidente da Comissão apresentou que tem criação de um aplicativo de alerta 

de violência contra a mulher, que será levantado a possibilidade de expandir 

para o público LGBT. 

8 - Por fim, foi deliberado sobre vários assuntos, sendo estes: Vice 

Presidente lembrou do dia de formação e a participação da comissão neste dia 

e a OAB vai à escola, que também será a responsabilidade da nossa comissão; 

Foi comunicado a respeito do casamento comunitário LGBT acontecerá em 

junho, a Secretária Adjunta Eduarda ressaltou que o instagram da CDS está 

atualizado e que duas vezes na semana será postado conceitos e direitos 

adquiridos e que é para público geral e não apenas para advogados. 

9 - A reunião contou com a presença dos doutores Nelson Freitas Neto, 

Kamila Michiko Teischmann, Mariana Cordeiro Fortes de Barros, Eduarda 

Silva Rubio, Mario Olimpio Medeiros Neto. As membros Ellen Almeida Freitas 

de Morais e Mara Yane Barros Samaniego justificaram sua ausência por 

compromissos profissionais.  



 

 
 
 

10 - Nada mais havendo deu por encerrada a reunião às 12h50min. 

               

Nelson Freitas Neto   Kamila Michiko Teishmann 

Presidente    Vice-Presidente 

 

 

 

 

Mariana Cordeiro Fortes de Barros  Eduarda Silva Rubio 

Secretária-Geral      Secretária Adjunta 

 

 


