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REGRAS PARA A CONDUÇÃO DOS DEBATES ENTRE AS CHAPAS 

CONCORRENTES À GESTÃO DO CRESS-5ª REGIÃO A REALIZAREM-SE NOS 

DIAS 15 DE FEVEREIRO DE 2017 e 11 DE MARÇO DE 2017  

 

  I.    Conforme acordo firmado entre a Comissão Regional Eleitoral /Bahia (CRE/BA) e as 

Chapas que concorrem a Gestão do CRESS-5ª REGIÃO, triênio 2017/2020 no dia 03     

de fevereiro de 2017, a Comissão Eleitoral agendou os seguintes debates: 

 
               a) DIA: 15 de fevereiro de 2017 

                 LOCAL: Salão de eventos do Portobello Ondina Praia- Av. Oceânica, 2275 - 

Barra, Salvador – BA 

                 HORÁRIO: das 18:30 às 21:30 horas 

                  Mediador: Ney Sá 

               c) DIA: 11 de março de 2017 

                 LOCAL: Salão de eventos do Portobello Ondina Praia- Av. Oceânica, 2275 - 

Barra, Salvador - BA 

                 HORÁRIO: das 9 às 12:00 horas 

                 Mediador: A combinar 

 

II. Os debates devem ser pautados pelos princípios da igualdade, ética e decoro 

profissional. 

III. Cada chapa indicará dois representantes para compor a mesa de debate. 

IV. O mediador (indicado pela CRE/BA) terá amplos poderes para intervir na 

condução dos trabalhos, podendo cassar a palavra, solicitar da platéia contenção 

em manifestações consideradas inoportunas, indicar o direito de resposta, 

suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar 

apropriados, com base nos princípios do Código de Ética Profissional, Resolução 

nº 659, de 01/10/2013, que regulamenta o Código Eleitoral do Conjunto 

CFESS/CRESS e da Resolução nº 786, de 22/12/2016, que regulamenta a 

propaganda e o debate nas eleições do Conjunto CFESS-CRESS. 

V.  A assessoria de comunicação do CRESS-5ª Região será a responsável oficial 

pelo registro fotográfico dos debates e divulgação nas mídias sociais do CRESS- 

Bahia. 

VI. As chapas em disputa poderão fazer o registro fotográfico e áudio visual através 

da utilização dos seus equipamentos eletrônicos como: câmaras fotográficas e 

aparelhos de celular, desde que não interfira no registro oficial e nas atividades 

do debate; 

VII. Não será permitido à plenária atender telefone celular durante o debate; 
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VIII. Apenas o debate do dia 15/02/2017 terá tradução em Libras e transmissão on 

line, cujo link será disponibilizado no portal das eleições, na página oficial do 

CRESS. 

 
IX. A empresa contratada pelo CRESS/BA ficará responsável pela gravação do 

debate do dia 15/02/2017 e disponibilizará uma cópia de DVD com o mesmo 

conteúdo para todas as chapas concorrentes. 

 

X. Cada debate será subdividido em quatro blocos distintos, a saber: 

 

1º bloco – Exposição das plataformas pelas representantes das Chapas. 

Duração: (30 a 40 minutos) 

 

1. A ordem das falas foi definida em sorteio realizado na presença das representantes 

das chapas.  A chapa que for sorteada para falar em primeiro lugar no primeiro debate 

falará em último lugar no debate no dia 11/03/2017.  O primeiro a falar no segundo 

debate também já foi definido em sorteio no dia 10/02/2017, entre as chapas que 

falarão em segundo e terceiro lugares no primeiro debate; 

 

2.  No(s) debate(s) em que o(s) representante(s) da chapa que concorre à eleição do 

CFESS estiver (em) presente(s) também será assegurado o tempo de 10 minutos 

para que apresente(m) o seu plano de trabalho. 

 

3. Cada chapa fará uma exposição de dez minutos a respeito de seus planos de 

trabalho.  A exposição deve ser feita de forma oral e o tempo poderá ser dividido entre 

os representantes, à critério das chapas.  A ordem de exposição obedecerá a ordem 

do sorteio e, portanto, será:  

 
DIA 15/02/2017 

PRIMEIRO SORTEADO- CHAPA 2 

 
SEGUNDO SORTEADO- CHAPA 3 

 

TERCEIRO SORTEADO- CHAPA 1 

 

REPRESENTANTE(S) DA CHAPA 1- CFESS 
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DIA 11/02/2017 

 

PRIMEIRO SORTEADO- CHAPA 1 

 
SEGUNDO SORTEADO- CHAPA 3 

 

TERCEIRO SORTEADO- CHAPA 2 

 

REPRESENTANTE(S) DA CHAPA 1- CFESS 

 

4. Quando faltarem três minutos para o encerramento do prazo da fala, o mediador 

informará ao expositor e à plenária o tempo que lhe falta. Novo aviso será dado a um 

minuto do encerramento. 

 

5.   O mediador não permitirá que o tempo de dez minutos seja ultrapassado por 

nenhuma das chapas. 

 

  2º bloco- Debate entre as candidatas representantes das Chapas 

Duração: (48 a 50 minutos) 

 

1. Cada chapa poderá dirigir duas perguntas a cada uma das chapas concorrentes sobre 

temas que versem sobre as plataformas e propostas para a Gestão. As perguntas 

serão feitas alternadamente e conforme a ordem das falas ocorridas no primeiro bloco;  

isto é, a chapa que falou em segundo lugar faz a sua primeira pergunta a que falou em 

terceiro lugar e a que falou em primeiro faz a sua primeira pergunta para quem falou 

em segundo, assim, sucessivamente. 

 

Dia 15/02/2017 

CHAPA 3        CHAPA 1         

CHAPA 2        CHAPA 3 

CHAPA 1        CHAPA 2 

CHAPA 2        CHAPA 1        

CHAPA 3        CHAPA 2 

CHAPA 1        CHAPA 3 

Dia 11/03/2017 

CHAPA 3        CHAPA 2         

CHAPA 2        CHAPA 1 
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CHAPA 1        CHAPA 3 

CHAPA 3        CHAPA 1         

CHAPA 1        CHAPA 2 

CHAPA 2        CHAPA 3 

 

 

2.  Cada pergunta deverá ser formulada em, no máximo, dois minutos e respondida em, 

no máximo, cinco minutos. 

3. As candidatas terão um minuto para as réplicas. 

 

3º bloco- Debate das candidatas, representantes das Chapas com a plenária 

Duração: (1 hora 14 a 1 hora 34 min) 

 

1.  A metodologia de participação da plenária obedecerá às seguintes regras: 

 Ao chegar ao local do debate, a/o participante deverá depositar o seu 

nome, em envelope previamente identificado com o número da Chapa a  

 

qual a/o participante deseja formular a pergunta ou naquele cuja a mesma 

pergunta será feita às três chapas em disputa.  

 Antes de iniciar o debate com a plenária, a CRE sorteará duas pessoas 

aleatoriamente em cada um dos envelopes para que a sorteada/o possa 

formular a pergunta; 

 

 A/O sorteada/o terá a opção de formular a pergunta de forma oral ou 

escrita em formulário produzido pela Comissão Regional Eleitoral; 

 Cada chapa responderá a um total de 4 perguntas, respectivamente.  

 

2. O mediador, de forma alternada, franqueará a fala ao sorteado, que terá 2 minutos 

para formular a pergunta. As respostas dos candidatos deverão ser dadas em cinco 

minutos, no máximo. 

 

3. O mediador será auxiliado pela Comissão Eleitoral que terá como tarefa específica 

organizar rodadas de perguntas, de modo a garantir igualdade de oportunidades, para 

as chapas concorrentes, de responder às perguntas formuladas pela plenária. 

 

4. Ao final do debate todas as perguntas formuladas por escrito pela plenária serão 

entregues às chapas. 
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4º bloco- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Duração: (30 a 40 minutos) 

 

1. O mediador concederá a palavra às chapas concorrentes, seguindo a ordem de 

exposição, ou seja, 1º sorteado, 2º sorteado e 3º sorteado, para suas considerações 

finais, sendo destinado a cada chapa o tempo máximo de dez minutos; 

 

2. No(s) debate(s) em que o(s) representante(s) da chapa que concorre à eleição do 

CFESS estiver (em) presente(s) também será assegurado o tempo de 10 minutos 

para as considerações finais; 

 

      DIA 15/02/2017 

PRIMEIRO SORTEADO- CHAPA 2 

 
SEGUNDO SORTEADO- CHAPA 3 

 

TERCEIRO SORTEADO- CHAPA 1 

 

REPRESENTANTE(S) DA CHAPA 1- CFESS 

 

DIA 11/02/2017 

 

PRIMEIRO SORTEADO- CHAPA 1 

 
SEGUNDO SORTEADO- CHAPA 3 

 

TERCEIRO SORTEADO- CHAPA 2 

 

REPRESENTANTE(S) DA CHAPA 1- CFESS 

 

 

SALVADOR, 13/02/2017. 

A Comissão Regional Eleitoral/ Bahia 
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CHAPA 2        CHAPA 3 
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CHAPA 3        CHAPA 2 

CHAPA 1        CHAPA 3 

Dia 11/03/2017 
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CHAPA 2        CHAPA 1 
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entregues às chapas. 

 

 



 5 

 

 

4º bloco- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Duração: (30 a 40 minutos) 

 

1. O mediador concederá a palavra às chapas concorrentes, seguindo a ordem de 

exposição, ou seja, 1º sorteado, 2º sorteado e 3º sorteado, para suas considerações 

finais, sendo destinado a cada chapa o tempo máximo de dez minutos; 

 

2. No(s) debate(s) em que o(s) representante(s) da chapa que concorre à eleição do 

CFESS estiver (em) presente(s) também será assegurado o tempo de 10 minutos 

para as considerações finais; 

 

      DIA 15/02/2017 

PRIMEIRO SORTEADO- CHAPA 2 
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TERCEIRO SORTEADO- CHAPA 1 

 

REPRESENTANTE(S) DA CHAPA 1- CFESS 
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SALVADOR, 13/02/2017. 

A Comissão Regional Eleitoral/ Bahia 


