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Ata da 6ª 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, em segunda reunião, para as seguintes 

deliberações: 1) Apreciação de consulta realizada pela 

excelentíssima defensora pública associada, Dra. Lígia Olímpio de 

Oliveira, candidata a Diretora Secretária na chapa “DIVERSIDADE 

E INCLUSÃO – UMA ADEP PARA TODAS E TODOS“, em e-mail 

enviado ao endereço comissaoeleitoral2023@adepmg.org.br em 13 

de março de 2023, formulada nos seguintes termos: “A CHAPA 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO, com o desiderato de consagrar o 

princípio democrático, o associativismo e a representatividade, 

notadamente, com o objetivo de  viabilizar a apresentação da chapa  

a todas associadas e a todos associados, vem, respeitosamente,  

REQUERER: organização de reunião pela plataforma zoom 

transmissão prévia do convite a ser elaborado pela chapa e 

fornecido à comunicação da ADEP; criação e encaminhamento de 

link de acesso a todas associadas e associados; transmissão da 

respectiva reunião. A reunião está prevista para o próximo dia 

15/03/2023 (quarta-feira), às 19h.” Apresentada a questão, 

considerando as limitações apresentadas pelo sistema de 

videoconferência da ADEP-MG e as deliberações anteriores sobre o 

exercício da propaganda eleitoral, a Comissão eleitoral resolveu: a) 

que a reunião com os associados para apresentação dos membros 

e propostas deve ser organizada pela chapa única inscrita, que se 

encarregará da escolha, operação e custeio da plataforma de 
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videoconferência; b) determinar à Diretoria da ADEP o envio aos 

associados por endereço eletrônico e/ou aplicativo de mensagens 

da arte e texto com as informações necessárias ao acesso, 

incluindo dia, horário e o link e/ou chaves de acesso, bem como a 

divulgação no site da ADEP das mesmas informações; 2) 

Determinar à Diretoria da ADEP que organize em aba própria do 

seu site todas as informações da Comissão Eleitoral, incluindo 

regulamento eleitoral e deliberações desta comissão, sem prejuízo 

de destaque a ser dado no site para as informações mais 

relevantes. 

 

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 

 

VERA LÚCIA OLIVA GOMES GUIMARÃES 

Membro Suplente 

 

MÔNICA BOTELHO CORNÉLIO 

Membro Suplente 


