
Debate 
 

Eleições OAB 2021 



Formato

O debate será realizado de maneira remota, a partir
do Streamyard, com transmissão simultânea no
Facebook e YouTube. Poderão participar todos os
candidatos que se registraram para concorrer.



Divisão
de blocos

1º BLOCO - Apresentação 

2º BLOCO - Tema Livre 

3º BLOCO - Sorteio de Tema 

4º BLOCO - Perguntas de Jornalistas

5º BLOCO - Considerações Finais 

 



Os candidatos terão 2 minuto para se
apresentar e responder a pergunta: ‘‘Por

que quero presidir a OAB Anápolis?’’
 

 Ordem definida por sorteio:
Samuel Santos
Regis Davidson
Jeovah Viana

 
 

1° Bloco - Apresentação



Para o segundo bloco, os candidatos terão 1 minuto
para perguntar a outros candidatos uma questão

com tema de livre escolha, sendo 1 minuto e 30
segundos para resposta e 1 minuto para réplica e
tréplica, com limite de uma pergunta e resposta a

cada candidato nesta rodada. O primeiro a
perguntar será definido por sorteio e o último a

responder perguntará para o primeiro.
 

2° Bloco - Tema Livre 



Neste bloco a mediação sorteará o tema e o primeiro
candidato a perguntar terá 1 minuto para fazer a

pergunta e escolher quem vai responder. O tempo de
resposta é de 1 minuto e 30 segundos. Réplica e

tréplica terão 1 minuto. O último a responder
perguntará para o primeiro.

 
 

3° Bloco - Sorteio de tema



 
Neste bloco, jornalistas convidados pelo Portal 6

perguntarão para candidatos sorteados no momento
da participação. O profissional terá 1 minuto para
apresentar a pergunta e o candidato terá até 1

minuto e 30 segundos para a resposta.
 

4° Bloco - Perguntas de Jornalistas



Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos
para suas considerações finais.

 
Ordem definida por sorteio:

Jeovah Viana
Regis Davidson
Samuel Santos

 

5° Bloco - Considerações Finais



O debate está previsto para ocorrer no dia 04
de novembro, uma quinta-feira, às 20h30.

 

Regras gerais
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Um grupo com os representantes de cada
candidatura será criado para avisos,
dúvidas e envio de links.

No bloco de tema livre, são proibidas
perguntas de cunho pessoal, ofensivo ou
discriminatório.

Os temas para o bloco de sorteio serão:
Prerrogativas; Comissões Temáticas;
Qualificação; Ativismo Político, CEL da OAB,
ESA, Casag, Honorários Dativos e Custas
judiciais.

Jornalistas que atuam na mídia escrita e
falada da cidade serão convidados para o
bloco de perguntas.

É proibido aos candidatos mostrarem
quaisquer tipos de documentos durante o
debate, sendo passível de remoção sumária
da transmissão.

Os candidatos que se sentirem ofendidos
durante a fala de outros candidatos poderão
solicitar direito de resposta, que será
analisado pela produção do debate. Caso
concedido, o tempo será de 01 minuto para
defesa.



Conteúdo para quem vive em Goiás!


