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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 13 dias do mês de março de 2023, por meio virtual em grupo 

criado no aplicativo WhatsApp, reuniram-se os membros da 

Comissão Eleitoral para as seguintes deliberações: 1) Apreciação 

de consulta realizada pela excelentíssima defensora pública 

associada, Dra. Marolinta Dutra, candidata a presidenta na chapa 

“DIVERSIDADE E INCLUSÃO – UMA ADEP PARA TODAS E 

TODOS“, em e-mail enviado ao endereço 

comissaoeleitoral2023@adepmg.org.br às 16h21 de 06 de março 

de 2023, formulada nos seguintes termos: “Considerando omissão 

do Regulamento das Eleições da ADEP-MG para o Biênio 2023-

2025, consulto V. Exªs: O voto para o Conselho Consultivo será  

múltiplo? Em até quantos nomes os associados poderão votar? A 

ordem das candidatas e candidatos ao Conselho Consultivo na 

cédula virtual será estabelecida através de sorteio?”. Apresentada a 

questão, a Comissão eleitoral resolveu, nos termos do art. 12 do 

Regulamento Eleitoral, que: a) o voto para o Conselho Consultivo 

será múltiplo, com a escolha pelo eleitor de até cinco candidatos; b) 

os nomes dos candidatos para o Conselho Consultivo serão 

ordenados segundo ordem alfabética; 2) Considerando as 

disposições da Lei 13.709, de 2018 – Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD) e a necessidade do tratamento de dados 

pessoais para a realização da votação virtual por intermédio de 

empresa contratada pela ADEP-MG, o que constitui, em tese, 

interesse legítimo do controlador, nos termos do art. 7º, IX, do 

referido diploma legal, solicita-se à diretoria que seja providenciado 
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parecer jurídico a fundamentar a utilização dos dados dos 

associados para todos os atos necessários à realização da votação.  

 

Belo Horizonte, 13 de março de 2023. 

 

 

MARCOS LOURENÇO CAPANEMA ALMEIDA 

Presidente 

 

 

ANA SOFIA REZENDE SAUMA 

Secretária 

 

 

HEBERT SOARES LEITE 

Membro Efetivo 

 

 

FLÁVIO NELSON DABES LEÃO 

Membro Suplente 
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Membro Suplente 

 

 

MÔNICA BOTELHO CORNÉLIO 

Membro Suplente 


