
 
 
 
Buritis-MG, 16 de setembro de 2016 
 

Este documento contém as regras do debate entre os candidatos ao cargo de Prefeito de Buritis 
no pleito de 2016 a ser realizado no dia 29 de setembro na Rádio Transamérica em Buritis. 

Essas regras ficarão disponibilizadas na emissora, no Cartório Eleitoral de Buritis, bem como nas 
coligações convidadas. 
 

DEBATES ENTRE CANDIDATOS 

O debate visa ouvir e discutir as propostas dos três candidatos a prefeito no pleito 2016: Dr. 
Keny Soares, João Flávio Braga e Processo Militão. 

O debate será realizado no dia 29 de Setembro, às 10 horas e será transmitido ao vivo em: 

• Rádio Transamérica FM 91.9mhz 
• Site da emissora no endereço www.transamericaburitis.com.br  
• Site do portal Mais Buritis no endereço www.maisburitis.com.br 
• Página no FaceBook do portal Mais Buritis (áudio e vídeo) no endereço 

www.facebook.com/maisburitis 

O tempo estimado para o debate é de 1 hora e 30 minutos, dividido em 5 blocos. 

A ausência de dois candidatos no debate dará ensejo a transformação do debate em entrevista 
jornalística, no mesmo tempo que foi reservado ao debate, conforme preconiza a resolução do 
TSE 23.457/2015 no art 34o Inciso III. 

Regras de acordo com a resolução do TSE 23.457/2015 

1º - Os candidatos terão as mesmas condições de tempo e exposição. 

2º - Está terminantemente proibido pedir votos para si ou a coligação, bem como, qualquer 
manifestação de pessoas, antes, durante e depois do debate dentro das dependências da 
emissora, bem como a exposição de bandeiras, faixas e cartazes. 



3º - O candidato que, no tempo dado à pergunta, inserir alguma fala sobre suas propostas, 
dando mais ênfase à sua campanha do que à pergunta, será punido com a perda de 30 segundos 
na próxima resposta. Essa punição será definida pelo mediador. 

Do mediador 

1º - Indeferir perguntas impertinentes ou de cunho exclusivamente pessoal;  

a) Evitar alterações entre os candidatos; 
b) Censurar o uso de expressões de ofensas injuriosas e depreciativas da imagem de ambos, 

bem como seus familiares e grupos políticos. 
c) Efetuar os sorteios da ordem das falas dos candidatos durante o debate. 

Do tempo e uso da palavra 

1º - O candidato terá o tempo de 1 minuto e 30 segundos para perguntar e o concorrente 
3 minutos para responder. 

2º - A emissora disponibilizará um funcionário que ficará responsável pelo controle do tempo de 
cada participante para que as regras sejam rigorosamente respeitadas, cortando o som do 
microfone quando findar o tempo de pergunta ou resposta. 

3º - Cada candidato poderá convidar um assessor para auxiliá-lo dentro do estúdio onde será 
realizado o debate, para fornecer documentos e acompanhar o controle de tempo disponível. 

DIREITO DE RESPOSTA 

1º - O candidato que se sentir ofendido, cuja ofensa seja de natureza moral ou ideológica, 
poderá pedir Direito de Resposta. Tal pedido será analisado por dois funcionários da emissora e 
caso seja concedido, o candidato ofendido terá o tempo de 3 minutos para responder a ofensa. 

Da ordem de participação 

1º - A ordem de apresentação será definida por sorteio, meia hora antes do início do evento, no 
recinto da emissora, às 9 horas e 30 minutos, na presença dos assessores e demais 
testemunhas, que assinarão ata de concordância. 
 

ORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS 

Primeiro Bloco:  

Apresentação dos candidatos. Até 4 minutos para cada candidato se apresentar, sendo VETADO 
o pedido de votos. 
 

Segundo Bloco:  

Círculo fechado de perguntas. 

1º - Sorteio para definir a ordem de quem pergunta e de quem responde, porém, todos os 
candidatos perguntarão conforme a ordem do sorteio. 



2º - Serão duas perguntas e duas respostas por candidato nesse bloco de forma alternada. Onde 
o candidato que perguntar deverá avisar o tema a ser perguntado, ou seja, se desejar abordar o 
tema Saúde, por exemplo, deverá anunciar que deseja perguntar a seu oponente sobre Saúde e 
em seguida formular a pergunta. 

OBS: O tempo começará a ser contado a partir do início da formulação da pergunta. 

3º - Serão duas rodadas de perguntas, sendo uma pergunta para cada candidato por rodada. 

• Pergunta:  01 minuto e 30 segundos 
• Resposta:  03 minutos 
• Réplica:  02 minutos 
• Tréplica:  01 minuto e 30 segundos 

 

Terceiro Bloco: 

Perguntas da População 

1º - A redação da emissora será responsável para recolher as perguntas que, deverão ser 
enviadas por e- mail: debate@transamericaburitis.com.br 

2º - Após a seleção das perguntas pela direção da emissora, o mediador fará a pergunta ao 
candidato sorteado a responder. A próxima pergunta sorteada será feita aos outros candidatos, 
no total de duas perguntas para cada candidato feitas de forma alternada. 

3º - Nessa pergunta deverá constar, além da pergunta, o nome e endereço e a profissão do 
participante, estando VETADA a participação de candidatos a vereadores deste ou de outro 
município. 

4º - As perguntas deverão seguir temas pré-definidos como por exemplo: Saúde, Educação, 
Esporte e Lazer, Servidores, Meio Ambiente, Infraestrutura e Planejamento, Economia etc. 

5º - O mediador sorteará o tema a ser perguntado e quem irá responder em 1º lugar.  

6º - O mediador sorteará a pergunta que estará na urna do tema sorteado. 

7º - O candidato não responderá duas perguntas sobre o mesmo tema, pois cada tema só 
poderá ser explorado uma vez, sendo que na rodada seguinte será sorteado outro tema. 

8º - As perguntas deverão ser direcionadas pelos temas. Serão vetadas perguntas sobre a vida 
pessoal de qualquer candidato, bem como a integridade moral de cada um deverá ser 
respeitada. 

9º - O tempo da resposta é de 3 minutos, sem réplicas, porém com direito de resposta caso um 
candidato seja citado de forma ofensiva. 
 

Quarto Bloco: 

1º - Os candidatos responderão a mais duas perguntas realizadas pela emissora sobre temas 
que ainda não responderam. 



Quinto Bloco: 

1º - Considerações finais dos candidatos que terão disponibilizados com o tempo de 4 minutos 
para cada um finalizar a sua participação, cuja ordem será definida por sorteio. É proibido pedir 
voto. 

2º - Considerações finais da emissora e agradecimentos. 

 

 

 

_____________________________________ 
Lucas Paloschi 
Diretor Geral 

 


