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COMISSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às onze horas e 
cinco minutos, realizou-se, na sede da OAB/MT, reunião da Comissão da 
Diversidade Sexual, presidida pela Ilma. Sra. Dra. Kamila Michiko 
Teischmann, Vice-Presidente da Comissão. ABERTO OS TRABALHOS: 

1 — Aberta a palavra à Vice-Presidente, mencionou a existência dos 
diversos eventos, quais a CDS participa. Ainda no mesmo tema, abriu aos 
membros quanto a possibilidade de capacitação/mesa redonda com foco 
para os próprios membros. 

2 — Foi levantada a hipótese de manter um banco de dados com temas e 
materiais pré-determinados para apresentação e palestras, pela membro 
Thais Daniela Tussolini de Almeida. Nesta oportunidade, foi citada a 
realização da cartilha, que está em concepção. 

3 — Membro Thais Daniela Tussolini de Almeida mencionou acerca do 
curso qual participou para explanar assuntos de direitos humanos e 
diversidade no Complexo Pomeri para os agentes do socioeducativo e 
explanou a dificuldade de trabalhar o tema. Diante de tal situação, a vice-
presidente da CDS reafirmou a importância da mesa redonda com a 
presença dos membros para consolidação do entendimento da Comissão 
sobre os temas afetos a temática. 

4 — A Vice-Presidente da CDS solicitou aos membros a abertura em 
instituições de ensino (escolas, faculdades) para apresentação dos direitos 
LGBTQ e ações no tema, inclusive no tocante a expectativa de vida de 
transsexuais e travestis e o alto índice de suicídios na comunidade LGBTQ. 
Os membros Thais Tussolini e Marcos Saraiva comprometeram-se a 
verificar possíveis locais. 
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5 — Acerca dos informes, foi ressaltada a data da parada 2020, sendo dia 16 
de novembro com a concentração as 14 horas na praça Ipiranga. Todos os 
membros foram convidados a participar e divulgar o evento. 

6 — A vice-presidente solicitou sugestões diversas aos membros e, por fim, 
encerrou a reunião ordinária. 

7 — Registra-se que extraordinariamente a reunião foi secretariada pelo 
membro Rodrigo Souza Batista. 

8 — Feita a leitura da presente ata e aprovação pelos membros presentes, 
nada mais havendo deu por encenada a reunião às 12h19min. 
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