
REGRAS PARA O DEBATE ENTRE CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-

PREFEITO DE MAMBORÊ 

 

Da localização e horário  

1ª – O debate eleitoral entre os candidatos a prefeito e vice-prefeito será realizado no Centro 

Cultural Professora Emilia Martins Cruz, nos 21 de setembro de 2012 às 20h00min, sendo que 

este deve começar impreterivelmente dentro do horário.  O candidato deve apresentar-se com 

antecedência de 15 minutos. O candidato que não estiver presente no horário de início do debate 

não poderá posteriormente fazer parte da mesa. 

 

Da comissão 

2ª – Formou-se uma Comissão para o Debate Entre os Candidatos a Prefeito e vice-prefeito de 

Mamborê, escolhidos entre os membros da diretoria do SISMMAM- Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Mamborê–Pr, em reunião realizada na sede do sindicato no dia 26 de 

julho de 2012. A comissão ficou constituída por 5 membros, sendo eles: 

1. Edilson Lima Glovienka; 

2. Vilson de Paula Lemes; 

3. Selma Magalhães Teófilo; 

4. Leni Taborda de Faria; 

5. Clodoaldo Cezar Mori. 

3ª – Estes membros terão e deverão fazer cumprir na íntegra as regras do debate, podendo 

interferir a qualquer momento em que acharem que houve violação por parte do candidato ou de 

algum integrante das coligações de alguma destas regras. 

 

Da ordem das respostas 

4ª – Os candidatos sentarão à mesa ao lado do seu vice em ordem definida por sorteio realizado 

no dia 16 de agosto de 2012 na sede do sindicato, na presença da Comissão do Debate e 

representantes dos candidatos a prefeito. 

5ª - O candidato que sentar-se a direita da mesa responderá a primeira pergunta, que deverá ser 

respondida posteriormente pelo outro candidato. 

6ª - A segunda pergunta será respondida primeira, pelo candidato que está sentado a esquerda 

da mesa e posteriormente pelo outro candidato. E assim sucessivamente até a última pergunta. 

 

 

 

 



DEBATE 1ª ETAPA 

 

Das perguntas formuladas pelo SISMMAM 

 

7ª - O SISMMAM formulará seis questões que deverão ser respondidas pelos candidatos. 

8ª - As perguntas formuladas pelo sindicato serão apresentas para as coligações no dia 17 de 

setembro até às 17h00min na sede de cada comitê eleitoral. 

9ª - Os candidatos terão cinco minutos para responder cada pergunta, sendo que quando este 

atingir quatro minutos de tempo receberá um sinal sonoro alertando que o candidato tem um 

minuto para terminar a fala, no término dos cinco  minutos o mediador interromperá a fala do 

candidato caso este ainda não tenha encerrado. 

10ª – Nenhum candidato terá direito a réplica sobre as respostas do adversário, e não deverão 

em nenhum momento fugir do teor das perguntas. 

11ª – As perguntas serão sorteadas no momento de serem respondidas, assim nenhum candidato 

saberá antecipadamente qual pergunta irá responder. 

12ª - O tempo de resposta desta primeira etapa do debate poderá ser usado tanto pelo candidato 

a prefeito como pelo vice, inclusive na resposta da mesma pergunta. 

 

DEBATE 2ª ETAPA 

 

Perguntas entre os candidatos  

 

13ª - Nesta etapa do debate os candidatos terão que fazer perguntas um para o outro. 

14ª - Cada candidato terá direito de formular cinco questões que deverá ser respondida pelo seu 

adversário. 

15ª - As questões poderão ser direcionadas tanto para o vice quanto para o candidato a prefeito, 

sendo que das cinco questões pelo menos três deverão ser direcionadas para o candidato a 

prefeito. 

16ª - Os candidatos não são obrigados a divulgar antecipadamente o teor da perguntas. 

17ª - A ordem para resposta as perguntas será a mesma da etapa anterior. 

18ª - O tempo das respostas das perguntas serão as seguintes: 

1. Para resposta da pergunta, três minutos; 

2. Para réplica, dois minutos; 

3. Para tréplica, dois minutos. 



19ª - Quando faltar um minuto um sinal sonoro avisará o candidato para terminar sua resposta. 

20ª - Quando acabar o tempo do candidato o mediador interromperá a fala do mesmo. 

 

21ª- Nenhum candidato  em qualquer das etapas do debate, poderá usar o seu tempo de 

pergunta ou  de resposta para fazer qualquer tipo de ataque pessoal, acusação, comparação ou 

qualquer outra manifestação em detrimento ao  outro candidato. 

22ª - O mediador poderá, a qualquer momento, interromper  o  debate, caso ache necessário 

chamar a atenção de qualquer um dos candidatos ou do público presente. 

 

Das considerações finais  

 

23ª - Após o término das perguntas e respostas cada candidato terá cinco minutos para 

considerações finais, sendo que quando este atingir quatro minutos de tempo receberá um sinal 

sonoro alertando que o candidato tem um minuto para terminar a fala, no término dos cinco  

minutos o mediador interromperá a fala do candidato caso este ainda não tenha encerrado.. 

24ª – A realização desta reunião será devidamente registrada através de filmagem, fotos e 

elaboração de uma ata que posteriormente deverá ser lida e assinada pelos candidatos. 

25ª – A realização deste debate será devidamente informada aos órgãos de imprensa locais e 

regionais, cabendo a estes a cobertura ou não do evento. 

26.ª - Não será permitido qualquer tipo de manifestação de correligionários, simpatizantes ou 

membros das coligações e partidos dentro do plenário durante a realização do evento. 

27ª - A qualquer momento o mediador poderá pedir a retirada de membros da platéia que esteja 

descumprindo este regulamento. 

28ª - Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão do Debate Eleitoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este regulamento foi aprovado em reunião realizada no dia 16 de agosto de 2012 com a presença 

da Comissão do Debate Eleitoral e representes das coligações dos candidatos a prefeito de 

Mamborê 

 

 

 

 Mamborê, 16 de agosto de 2012 

 

Representantes da Comissão: 

 

Edilson Lima Glovienka_______________________________________ 

Vilson de Paula Lemes_______________________________________ 

Selma Magalhães Teófilo_____________________________________ 

Leni Taborda de Faria________________________________________ 

Clodoaldo Cezar Mori_________________________________________ 

 

 

Representantes das Coligações de candidato a prefeito: 

XXXXXXXXXXXXX___________________________________ 


