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OAB de Aparecida promove debate com candidatos a prefeito 
no dia 15 
 
A Subseção de Aparecida de Goiânia promoverá um debate entre os candidatos que 
concorrem à prefeitura do município e a advocacia local no dia 15 de setembro, às 19 
horas, em sua sede. O evento que traz o nome de Diálogo com a Advocacia 
Aparecidense visa conhecer as propostas dos candidatos. Confirmaram presença 
Marlúcio Pereira (PSB), Gustavo Mendanha (PMDB) e Professor Alcides (PSDB). 
 
O debate será dividido em cinco etapas: a primeira de apresentação dos candidatos; a 
segunda os três candidatos responderão as mesmas perguntas sobre temas 
sorteados na hora, como segurança, saúde, educação, valorização do servidor público 
e combate às drogas; a terceira etapa os candidatos farão perguntas entre si, 
elaboradas pelos mesmos, conforme ordem de sorteio; a quarta etapa, uma comissão 
de advogados fará perguntas aos candidatos e, na quinta e última etapa, os 
candidatos farão suas considerações finais. 
 
De acordo com o vice-presidente da subseção, Roosevelt Santos Paiva, o debate tem 
o objetivo de estimular o voto consciente, por meio desta proximidade com os 
candidatos. “A Ordem dos Advogados do Brasil tem compromisso não apenas com a 
advocacia, mas também com a sociedade. Por isto, estimular ações que visem ajudar 
os eleitores na escolha do candidato que atenda bem os anseios da cidade, por meio 
do voto consciente, é o nosso objetivo”, explica e acrescenta: “queremos promover o 
diálogo e dar nossa contribuição para o município de Aparecida, o qual a subseção 
tem profundo apreço e quer que se desenvolva e progrida cada vez mais, por meio da 
geração de empregos e políticas públicas de qualidade para diminuição da violência”. 
 
Os (as) advogados (as) interessados em participar do evento deverão realizar sua 
inscrição previamente na subseção, por meio do telefone (62) 3283-1072, pois as 
vagas são limitadas, devido a capacidade física do local. 
 


