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  Site https://mw.eco.br/zig/hp.htm 

 SUGESTÕES & RESULTADOS 

 POLÍTICA - ELEIÇÕES 

DEBATES ENTRE CANDIDATOS 
 

Objetivo:  

 

complementar o conhecimento dos 

candidatos já registrados, como proposto em 

http://mw.eco.br/zig/sug/POL_01_Portal.pdf, 

através da realização de debates entre  os 

candidatos a cargos eletivos do executivo e 

já selecionados por seus partidos para que 

demonstrem a competência para o bom e 

construtivo diálogo com demonstração cabal 

de conhecimento profundo das atribuições 

para o cargo almejado. 

 

Ante Projeto da Lei propondo 

obrigatoriedade de debates públicos 

entre candidatos a cargos eletivos do 

executivo:  

 

 Art.1 Será responsabilidade do TSE em 

coordenação com os TRE’s prover e 

realizar,  em tempo hábil e a cada eleição, 

um plano de debates entre os candidatos 

a cargos eletivos do executivo a ser 

cumprido com o apoio de TV’s 

preferencialmente públicas e contando 

com 50% sugestões de perguntas 

selecionadas por cientistas políticos e 

jornalistas e 50% escolhidas tecnicamente 

entre diversas encaminhadas por 

cidadãos da comunidade do País, estado 

ou município referente ao cargo. 

 Art. 2 O objetivo desta lei, com 

cumprimento obrigatório, é, além de 

prover os eleitores com claras 

informações comparativas entre os 

diversos candidatos, evitar o que vem 

ocorrendo frequentemente com 

candidatos, geralmente bem situados nas 

“pesquisas eleitorais”, que não se 

submetem a debates públicos essenciais 

para demonstrar conhecimento de causa, 

objetividade,  capacidade de análise e de 

discussão das questões atinentes ao cargo 

almejado e comprometimento real de 

defesa da Democracia e da Constituição. 

 Art. 3 Definidos os candidatos, as 

questões e as coordenações de cada 

debate, será preparado e divulgado 

cronograma  dos debates com estação 

transmissora, horários e participantes 

para ampla divulgação à comunidade. 

&1 Cada coordenação de debate deverá 

contar com, pelo menos, um 

representante do TSE ou do TRE.  

&2 Os candidatos terão sua ordem de 

defesa sorteada bem como o(s) tópicos a 

que se submeterá para explanação 

seguida de perguntas pelos demais 

candidatos com direito a réplicas. 

 Art. 4 Os debates, além da apresentação 

ao vivo, serão gravados e 

disponibilizados na rede com link nas 

informações de cada um dos candidatos 

constantes no Portal dos Candidatos. 

 

Resultados esperados: 

 

1. Revisão e reorganização dos partidos 

no País para maiores clareza e 

consistência programática, 

idoneidade, controle financeiro e 

qualificação dos quadros políticos de 
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modo a que os partidos cumpram o 

seu devido papel de célula essencial 

em democracias respeitadas  e com 

autoridade e responsabilidade 

reconhecidas pela Nação, 

diferentemente do que ocorre hoje 

[Colab. do colega e amigo José Carlos 

Gentili: “Instituir o Voto Distrital ajudaria 

a acabar com esses ‘Castelos Partidários’ ” ]. 

2. Extinção da deletéria “propaganda” 

eleitoral e, consequentemente, do 

desnecessário Fundo Eleitoral, objeto 

de gastos inúteis, mal geridos, para 

dizer o mínimo, e que não ajudam o 

eleitor a melhor escolher seus 

candidatos, atualmente beirando os 

dois bilhões de reais que serão muito 

melhor gastos em ensino e pesquisas 

públicas que melhorarão a instrução 

do Povo, incluindo a  capacidade de 

escolha dos candidatos nas eleições; 

3. Com a organização de debates 

eleitorais e informações realistas de 

cada candidato todos os eleitores 

terão mais base para melhor escolher 

os seus candidatos; 

4. Os registros informáticos do  

SISTEMA “PORTAL DOS CANDIDATOS” 

representará um importante acervo da 

nossa História (MEMÓRIA DA POLÍTICA 

BRASILEIRA), incluindo cópias dos 

debates e embates públicos realizados 

e registrados em cada evento eleitoral.  
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Voltar para:  SITE  ou   Sugestões & Resultados 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  

 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 

abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 

texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  

e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 
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