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ATA DA REUNIÃO
APRESENTAÇÃO REGRAS DOS DEBATES E ENTREVISTAS DAS ELEIÇÕES 2020

Ao dia 01 do mês de outubro de 2020 às lShlSmin, teve início à reunião convocada pela
rádio Vale FM, para apresentação das regras dos debates e entrevistas das eleições 2020 com os
representantes dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito da cidade de Amargosa . Foi apresentado o calendário eleitoral da emissora e definido que os debates com os
candidatos a prefeito serão realizados nos dias 23 de outubro e 12 de novembro do corrente ano.
Representando as coligações se fizeram presentes: Pedro Henrique da Silva Araujo (Para continuar
cuidando de Amargosa) e Claudio Oliveira Velloso (Unidos por uma Amargosa melhor).
Além destes, estavam presentes o diretor da Rádio Vale FM Eduardo Gordiano, e o locutor

J. Braga. Sr. Eduardo Iniciou convida ao Sr. Claudio Velloso a apresentar uma proposta sobre os
debates. A coligação "Unidos por uma Amargosa Melhor" apresentou uma proposta de realização
dos debates de forma unificada com todos veículos de comunicação da cidade, tal proposta foi
recusada pelo Diretor da Vale FM (Eduardo Gordiano) sobre a alegação dos investimentos
particulares envolvidos na elaboração das entrevistas e debates é de ordem particular e com total
exclusividade de geração e organização da emissora, porém deixou autorizada a re-transmissão
dos sinais de radiodifusão e sinais digitais gerados ao vivo durante os debates. Em seguida os
representantes da coligação "Unidos por uma Amargosa Melhor" afirmaram não poder concordar
com a realização de diversos debates em razão do calendário eleitoral ser curto.
Eduardo informou que as regras apresentadas são regras já utilizadas e aprovadas em
out ras quatro cidades onde a Rede Baiana de Rádio já possui emissora e as mesmas regras
também utilizadas nos debates das eleições municipais em 2016, e assim deu início a leitura das
regras apresentadas aos seus delegad
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As regras das entrevistas foram apresentadas e suas respectiva s datas, Impressa

Am argo sa"
entregues em cópia a coligações presentes, a coligação "Para continuar cuidando de
fez

alguns

questionamentos .

Eduardo

Gordlano

ouvindo

atentamente

respond eu

os

questionamentos dos mesmos, tirando assim suas dúvidas .
nça
Em relação a ordem das entrevistas, o diretor Eduardo, fez o sorteio diante da prese
dos delegados onde a ordem sorteada foi a seguinte:
020
Entrevistas dos candidatos a Prefeito dia 15/10/2020 Jullo Pinheiro (PT), 16/10/2
.
Karlna Silva (PCdoB), 05/11/2020 Karina Silva (PCdoB) e 06/11/2020 Jullo Pinheiro (PT)

Entrevistas dos candidatos a Vice-Prefeito dia 19/10/2020 Getullo Sampaio (PT),
ia) e
20/10/2020 Alvimar Camac~n (Cidadania), 03/11/2020 Alvimar Camacan - (Cidadan
04/11/2020 Getulio Sampaio (PT).

Foi apresentada as regras do debate foram apresentadas e suas respectivas datas,
impressas e entregues em cópia a coligações presentes.

Foi discutido sobre a segurança do público externo e no ambiente do debate, ficou definido
que não será permitida a presença de torcidas até 200 metros próximos ao local do debate.
nas
Continuando ainda, o diretor da emissora citou uma informação adicional que terá
sociais da
entrevistas e no debate, a transmissão em vídeo pelo FMVALE .COM.BR e pelas redes
emissora.
emissora. Não será permitida transmissão por nenhum outro meio exceto os oficiais da
gravação , o
Não será autorizado nenhuma outra IMPRENSA, no local do debate. Falando em
o envio de
diretor ressaltou a questão do curriculum de cada candidato, que será gravado após
seus por seus delegados.
a
Depois de encerrado as discussões e dúvidas das regras, abriu-se uma discussão sobre
de cada
quantidade de pessoas. Ficou definido a quantidade máxima de acompanhantes
mais 05
candidato, ficando decidido que cada um terá direito a levar 05 convidados para o debate,
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que
quem levará . Observação: qualquer convidado
assessores ficando a cargo de cada um decidir
dos debates será retirado do recinto .
venha a interromper ou atrapalhar o andamento
is pessoas no recinto do debate, que não
Fica terminantemente proibida a entrada de ma
às entrevistas cada candidato ficou decidido que
estejam devidamente autorizadas. Já em relação
também terminantemente proib ida a entrada de
cada um terá o direito a levar 02 assessores . Fica
mais pessoas no recinto (Estúdio da emissora) .
ado 30 convites, que serão direcionados
Já emissora para o local do debate será disponibiliz
ções da sociedade ex: presidente de sindicatos
para as pessoas que exerçam cargos de representa
e
a Militar, Policia Civil, Juiz, empresários da cidad
da cidade, instituições como, por exemplo: Políci
dentre outros.
credencial ou convite.
Fica aprovado por todos, só poderão entrar se tiver
es- e fornecidas as
mim e todos os pr~
Sem mais, lavrei esta ata que segue assinada por
regras de debate e entre vistai.
copias desta ATA bem como cópia assinada das

~
Souza
Júlio Silva

CPF: 883.208.125-34
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J ,~é Eduardo Gor /a
CPF: 349.696.098-10

h~gas -

CPF: 730.898.005-78
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REGRAS PARA ENTREVISTAS
CANDIDATOS A PREFEITO DE AMARGOSA
DIAS: 19 e 20 de outubro às 07h10min - Vice-Prefeito
03 e 04 de novembro às 12h10min - Vice-Prefeito
LOCAL: Estúdio da Vale FM
•
•
•

•
•
•

Ordem das entrevistas definidas por sorte io na reu nião com delegados de part ido;
Entrevistas com duração de 23 min;
02 perguntas impessoais do corpo adm inistrativo da em issora , tempo pa ra pergunta 01 minuto .
tempo para resposta 4 minutos;
10 perguntas impessoais gravadas pelo público, onde 02 serão sorteadas para resposta , tempo pa ra
pergunta 01 minuto, tempo para resposta 04 minutos;
As entrevistas serão realizadas em dias sequenciais;
As entrevistas irão para o ar ao vivo pela Rádio Vale FM e pelo Portal de notícias FMVALE.COM .BR.
às 18 horas, ao vivo dentro da transmissão do programa jornalístico Vale FM Última EdiçJ o;

BLOCO 1: ENTREVISTA:
1. O entrevistador fará a abert~ra da entrevista e apresentação do candidato sorteado ... .... . 01 mio
2. Será feita 01 pergunta impessoal da produção, de livre escolha da Emissora . que serão
respondidas por todos os candidatos ............. .. ................................ ....... .. ............. ... ...... .... .... 01 min
3. Resposta do candidato sorteado ....... :-: ... .............. ... ............. ..... ._. ........ ............ .. ....... ... ..... 04 min
4. Será sorteada 01 pergunta gravada pelo público..... ...... ......... ... ..... ......... .. ....... ...... . .... .... 01 min
04 min
5. Resposta do candidato sorteado .............. .. .................. ...... ........... .- ..............................
Total: ............................................................................. .................................. ......... ........... .... 11 min
Bloco Comercial ..... .. ......... ...... ..... ......... ...... . ....... .... ...

..... ... .. .. ..... ..... ...... ... 04min

BLOCO 2: ENTREVISTA:
01 min
1. Será sorteada 01 pergunta gravada pelo público ............. ............. .: ...... ....... .. ..... ... . .
min
04
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2. Resposta do candidato sorteado .. .... ... .. ..... .. ... .. .. ... .. .. ...... ... .. .. .... .. . ... ... .... ... ..
3. Será feita 01 pergunta impessoal da produção, de livre escolha da Emissora , que serão
respondidas por todos os candidatos ... ....... ....... ... ........ .... ....... ............ ..............·..... ..... ... .. .... .. O1m,n
4. Resposta do candidato sorteado ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. . .. .. .... .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. ... .. .. ....... .. 04 min
5. Encerramento com tempo de ultimas considerações do candidato ...................... ....... .... .. 02min
Total: ................................................................................................... :..... .... ........ ................. . 12 min

Bloco Comercial ...... ................: .. ._...... ..................................... .... ... ... ............. .... 04min
1. Não será permitido qualquer tipo de ofensa pessoal em qualquer momento da entrevista e caso
isso aconteça, o candidato ofendido terá uma entrevista especial de 1O minutos como direto de
resposta, sem que caiba novo direito de resposta ao candidato ofensor.
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REGRAS PARA OS DEBATES DA RÁDIO VALE FM -

ELEIÇÕES 2020

DATAS:
23/10/2020 e 12/11/2020
HORARIO: 20 ÀS 23:00
20:05 ·min - ABERTURA AO VIVO, COM SAUDAÇÕES AOS APOIADORES DO DEBATE, AOS
OUVINTES, E CANDIDATOS: ............................................................ ........... ... 04min
1. Edi.torial da Emissora ........... :............................................. ... ... ... ... ..... ..... ...... 02min
2. Sorteio dos candidatos com numeração de 1 e 2 ....... .. .......... .... ..:... .... .. .... .. 03min
3. Curriculum dos candidatos - "gravados" 1 minuto cada ....... ....... .. .....-..... .. ..... 02min
4. Saudação dos candidatos por ordem de sorteio (1 min cada) .. .. ............ ..... .. 02min_
Total: ......................................... :.....................................................................................................13 min
Bloco C.Qmer.cial , ·,~··· •· :__•·:. ·•~, ....

0 • ••• :.. . , -.:. ... , , .. . ... ... ...

:..:..e: ··· ........ ..... ._..... .. .. , .... ,. :.'-'- .... -.. 04min

BLOCO 1: PERGUNTAS DA PRODUÇÃO:
1. A Produção do Debate fará 02 Rerguntas impessoais de 30" cada, no âmbito ado,inistrativo de livre
escolha da Emissora, que serão-respondidas por todos os candidatos ................ ... .:... 01 min
2. Cada candidato sorteado terá 3 minutos para resposta ........... ......... .......... .. ....... ..... 12min
Total: ..............................................................................................................................................13 min
Bl_o_co Comercial ... .................. ..... .... ... ... ........... .... ... ....... ...... .. .. , ........ ~...... .. ..... .. 04min

BLOCO 2: PERGUNTAS DE ~TRABALHADORES, EMPRESÁRIOS
E DIRIGENTES DE
ENTIDADES:
1. A Produção do programa gravará 1O perguntas impessoais dos eleitores, com 30" cada, que serão
numeradas de 1 a 1O com os eleitores, reRresentando diversos segmentos acima mencionados; Serão
sorteadas as perguntas e candidatos para as respostas.
2. Para a primeira pergunta sorteada o candidato sorteado para responder a primeira pergunta terá 3
minutos e os outros candidatos terão 1 minuto cada, para comentar a resposta e o que respondeu terá
1 minuto para réplica.
3. Este mesmo critério será obedecido pelo segundo, terceiro, quarto e quinto candidatos.
Exemplo:
• Candidato sorteado 1 responde em 02 minutos. candidatos 2, 3 e 4, terão cada um 1 minuto para comentar a resposta do
candidato 1, e este terá 1 minuto para réplica;
··
• Candidato sorteado 2 responde em 02 minutos, candidatos 1, 3 e 4 terão cada um 1 minuto para comentar a resposta do
candidato 2, e este terá 1 minuto para réplica;

Total: ................. ... ........................................................................................................................12 min

- ·>:!:º--_
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DIRIGENTES DE ENTIDADES :
BLOCO 3:PERGUNTAS DE TRABALHADORES, EMPRESÁRIOS E
s, com 30" cada, que serão
1. A Produção do programa gravará 1Operguntas impessoais dos eleitore
acima mencionados; Serão
numeradas de 1 a 1Ocom os eleitores, representando diversos segmentos
sorteadas as perguntas e candidatos para as respostas.
a primeira pergunta terá 2
2. Para a primeira pergunta sorteada o candidato sorteado para responder
ta e o que respondeu terá
minutos e os outros candidatos terão 1 minuto cada, para comentar a respos
1 minuto para réplica .
~ segundo, terceiro , quarto e quinto candidatos.
3. Este mesmo critério será obedecido pel_
.
Exemplo :
1 minuto para comentar a resposta do
um
cada
terao
4,
e
3
2,
os
candidat
minutos,
02
em
e
respond
1
sorteado
• Candidato
candidato 1, e este terá 1 minuto para réplica;
para comentar a resposta do
minuto
1
um
cada
o
tera
4
e
3
1,
os
candidat
minutos,
·02
em
e
respond
• Candidato sorteado 2
candidato 2, e este terá 1 minuto para réplica;

....... ................ .......12 min
Total: ..............................................................................................................

.... .. 04min
Bloco Co!llercial .... ...... ......... ....... ....... .. ...... .............. ... ..... ..... ..... ........ ..., .. ...
BLOCO 4- PERGUNTAS CANDIDATO PARA CANDIDATO
o ao candidato da sua
1. Cada candidato será sorteado para fazer uma pergunta com 30 "de· duraçã
e 1 minuto para tréplica .
escolha, o qual terá 3 minutos para responder com 1 minuto para réplica
por bloco)
Bloco comercial; (Os candidatos só poderão ser escolhidos umé;l vez
Exemplo :
er. O candidato 1 usa a-replica e o candidato
• Candidato sorteado 1 escolhe um candidato (2,3 ou 4) para respond
· - •
escolhido usa a tréplica;
a replica e o candidato
usa
2
to
candida
O
er.
respond
para
4)
ou
(1,3
o
• Candidato sorteado 2 escolhe um candidat
escolhido usa a tréplica;

................................. 12 min
Total: ...................................................... ............................................~ ...........

.. 04.rnin
Bloco Comercial .. .. , ..................... .... ... .. ... ............. ............... .... ......... ..... :.. .......
BLOCO 5- PERGUNTAS CANDIDATO PARA CANDIDATO
o ao candidato da sua
1. Cada candidato será sorteado para fazer uma pergunta com 30 "de duraçã
1 minuto para tréplica .
e
réplica
para
escolha, o qual terá 3 minutos para responder com 1 minuto
bloco)
por
vez
Bloco comercial; (Os candidatos só poderão ser escolhidos uma
Exemplo:
• Candidato sorteado 1 escolhe
escolhido usa a tréplica;
• Candidato sorteado 2 escolhe
escolhido usa a tréplica;
• Candidato sorteado 3 escolhe
escolhido usa a tréplica;
• Candidato sorteado 4 escolhe
escolhido usa a tréplica;

e o candidato
um . candidato (2,3 ou 4) para responder. O candidato 1 \JSa a- replica
e o candidato
um candidato (1 ,3 ou 4) para responder. O candidato 2 usa a replica
ica e o candidato
um candidato (1,2 ou 4) para responder. O candidato 3 usa a repl
e o candida to
um candidato (1 ,2 ou 3) para responder. O-candidato 1 usa a replica

...............- ,................ 12 min
Total: .............................................................................................................
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ENCERRAM ENTO:
1. Será feito um sorteio para ordem de apresentação das considerações rin a1s. Serão destinados 2
_
minutos a cada candidato , para fazerem suas considerações finais
;
programa
do
2. Encerramento por parte da prodúçao

Total: ..................................... ................. ........ ..................... ..... ..... ...... ........... ...... ............. ...... .... ..... 06 mfn
Bloco Comercial ........... ....... .. .... ....... .... ................................ ..... ... ...... ...... . ... 04min

Obs:
1. Não será permitido qualquer tipo de ofensa pessoal em qualquer momento do debate e caso isso
a
aconteça , o mediador terá autoridade de avaliar se houve ou não ofensa e decidirá automati camente
a
descontad
será
sobre o caso e o candidato que ofender, perderá 15 segundos por cada ofensa . que
em seu tempo de encerramento, enquanto que o candidato ofendido terá direito a 30 seg undos para
responder a ofensa no final do bloco especf fico.
Se houver ofensa durante o te.mpo de encerramento, o candidato ofendido terá -a créscimo do seu
tempo em 1 minuto por cada candidato ofensor, sem que haja direito de resposta para este último.

2. Fica esclarecido que o candidato que faltar ao debate terá sua cadeira reservada e a produção do
debate citará sempre a sua ausência sem justificação de motivo e se o candidato justificar o motivo

também será registrado, ficando ainda assentado que no caso de um faltoso, o seu tempo não será
se
distribuído equitativamente com os demais presentes e o debate só deixará de ser realizado
apenas um comparecer e será convertido em entrevista .
3. Os candidatos deverão está no recinto, 30 minutos antes.

