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Ata de Reunião da Comissão Eleitoral para eleições do 

Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, 

biênio 2.023/2.025, da Associação das Defensoras e dos 

Defensores Públicos de Minas Gerais. 

 

Aos dois dias do mês de março de 2023, por meio virtual, reuniram-
se os membros da Comissão Eleitoral às 16h00. 1. Foi aberta a 
reunião com a presença de todos membros da comissão eleitoral ao 
final assinados e, então, constatado o preenchimento dos requisitos 
regulamentares, conforme informação da diretoria da ADEP-MG em 
relação ao tempo de associação ininterrupta e quitação dos deveres 
estatutários, procedeu-se à HOMOLOGAÇÃO das candidaturas 
para o Conselho Diretor, para o Conselho Fiscal e para o Conselho 
Consultivo da Associação das Defensoras e dos Defensores 
Públicos de Minas Gerais, no biênio 2023/2025, ficando assim 
definidas: 1.1 – Candidatos ao Conselho Consultivo em ordem 
alfabética: a) o associado Adalberto Pelli; b) o associado Adriano 
Marggraff Vital Ferreira; c) a associada Amanda de Paula Andrade; 
d) a associada Carolina Morishita Mota Ferreira; e) o associado 
Gilvan de Oliveira Machado; f) a associada Maurina Fonseca Mota 
de Matos e g) a associada Mônica Alves da Costa; 1.2 - Candidata 
ao Conselho Diretor e ao Conselho Fiscal: a chapa “DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO – UMA ADEP PARA TODAS E TODOS“, tendo em 
sua composição para concorrer ao Conselho Diretor a associada 
Marolinta Dutra, na condição de Diretora Presidenta, o associado 
Rômulo Luís Veloso de Carvalho, na condição de Diretor Vice-

Presidente, a associada Lígia Olímpio de Oliveira Rodrigues, na 
condição de Diretora Secretária, a associada Renata Simião 
Gomes, na condição de Diretora Tesoureira, o associado Maxnei 
Gonzaga, na condição de Diretor para Assuntos Institucionais e 
Parlamentares, o associado João Victor Santos Muruci, na condição 
de Diretor Jurídico e de Defesa das Prerrogativas, a associada Ana 
Flávia Oliveira Freitas, na condição de Diretora Sociocultural e de 
Esportes, o associado Varlen Vidal, na condição de Diretor de 
Inativos e Pensionistas, o associado Bruno Fiorin Herning, na 
condição de Diretor do Interior, e tendo como suplentes as 
associadas Priscila Brito de Melo e Ana Paula Machado Nunes, e, 
ainda, para concorrer ao Conselho Fiscal tendo em sua composição 
a associada Ana Flávia Soares Diniz, como membro efetivo, a 
associada Cryzthiane Andrade Linhares, como membro efetivo, o 
associado Moacyr Costa Rabello, como membro efetivo, além da 
associada Paula de Deus Mendes do Vale, como suplente. 2 – Ato 
contínuo, deliberou-se: 2.1 – Sugerir à assessoria de comunicação 
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da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas 
Gerais que entre em contato com a assessoria de comunicação da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para solicitar auxílio 
na confecção de vídeo tutorial sobre o processo de votação em 
ambiente virtual; 2.2 – Solicitar ao Diretor Presidente da Associação 
das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais que, 
em tempo, designe uma pessoa, da própria Associação das 
Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais ou da 
empresa contratada para desenvolvimento do software, para se 
reunir, ainda que virtualmente, com a Comissão Eleitoral para que 
possam ser sanadas dúvidas, realizados testes no ambiente virtual 
e, inclusive, a realização de eleições simuladas; 2.3 – Solicitar ao 
Diretor-Presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores 
Públicos de Minas Gerais que seja confirmado se os e-mails dos 
associados estão atualizados, com sugestão de envio de carta 
simples ao associado pedindo a ele que confirme o seu endereço 
de e-mail, o que é indispensável para envio do link de votação; 2.3 
– Solicitar que a Associação das Defensoras e dos Defensores 
Públicos de Minas Gerais também se valha de envio de carta 
simples ao associado contendo instruções sobre o processo virtual 
das eleições; 2.4 – Solicitar da Associação das Defensoras e dos 
Defensores Públicos de Minas Gerais sala física, cabine eleitoral e 
dispositivo para acesso ao ambiente virtual de votação na sede da 
associação no dia das eleições, nos termos do art. 39, § 5º, do 
Estatuto da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos 
de Minas Gerais, além da presença física de uma pessoa, da 
própria Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de 
Minas Gerais ou da empresa contratada para desenvolvimento do 
software, para acompanhar o processo de votação virtual e auxiliar 
em eventuais problemas e dúvidas referentes ao ambiente virtual 
das eleições; 2.5 – Solicitar ao Diretor Presidente da Associação 
das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que 
disponibilize o livro próprio para a transcrição das inscrições de 
chapas e candidaturas, nos termos do art. 39, §3º, do Estatuto da 
Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas 
Gerais, bem como este ato de sua homologação; 3. Considerando 
as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) - Lei n. 13.709, de 2018, que impossibilitam o acesso direto 
dos candidatos ao banco de dados da ADEP-MG, determinar à 
ADEP o encaminhamento aos associados da propaganda eleitoral 
da chapa para a diretoria e conselho fiscal, bem como a dos 
candidatos ao conselho consultivo inscritos, por via eletrônica, ou, 
ainda, quando solicitado, o envio postal do material impresso 
fornecido pela chapa e pelas candidaturas. Nada mais havendo a 
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deliberar, encerrou-se a reunião às 16h30min, e a Secretária lavrou 
esta ata, que contém (02) duas páginas. 
 

Belo Horizonte, 02 de março de 2023. 
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