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SABATINA DOS EMPRESÁRIOS COM OS CANDIDATOS

A ACIA mantém sua tradição e realiza o bate papo
com os candidatos a prefeito de Anápolis.
A disputa eleitoral em Anápolis sempre foi tratada
pela ACIA como um dos pontos fundamentais para o
desenvolvimento econômico da cidade e em todas as
eleições a cada quatro anos temos a obrigação de trazer
os candidatos em nossa sede para podermos entender
seu posicionamento com relação ao município, não é
somente uma corrida por seu voto e não costuma ser
uma missão das mais fáceis.
Aﬁnal de contas, há muita coisa para se ponderar:
qual é o planejamento que cada candidato tem? Como
se pretende colocar em prática o seu projeto de governo? O que se tem em mente para atrair mais investimentos em diversas áreas? Como pretende resolver problemas antigos?
É de conhecimento geral que Anápolis tem acumulado no decorrer dos anos muitas diﬁculdades estruturais como o da agua, alvarás, obras que nunca acabam,
saúde e etc, e devemos ter em mente que a vaga de
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emprego oferecida ao futuro Prefeito para administrar o
município é de suma importância para que nos anos que
se seguem eles sejam resolvidos ou encaminhados para
uma solução.
Sendo assim, o presidente da ACIA, Álvaro Otávio
Dantas Maia atuou como moderador do encontro com
os candidatos e que foram cumpridos os requisitos
deﬁnidos pelas autoridades sanitárias e eleitorais para a
realização da sabatina, mas ao mesmo tempo dando
oportunidade ao público em geral de conhecer quais são
as linhas de governo propostas pelos candidatos através
de uma LIVE transmitida ao vivo pela página oﬁcial da
ACIA do Facebook entre os dias 24 e 25 de novembro
de 2020.
No entanto devemos ressaltar que, diferente de um
debate os candidatos foram submetidos a uma sabatina,
com perguntas em questões voltadas ao setor produtivo
e nas áreas em que a classe empresarial entende como
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prioridade e nessa ocasião a ACIA contou com o apoio e
participação de sua diretoria, participaram: Ronaldo
Miranda, Cleide Marques, Luiz Lêdra, Washington
Pacheco, Baltazar Santos, Frederico Godoi, Luiz Rosa,
Luiz Medeiros, que ﬁzeram as perguntas pré selecionadas aos dois candidatos.

Segundo o presidente da ACIA “Não estamos aqui
para fazer politica nosso eterno candidato são as empresas a qual representamos e queremos ouvir aquilo que
nos interessa e que seja de interesse do município de
Anápolis em termo de desenvolvimento econômico,
pois somente assim poderemos manter o crescimento e
criar novos empregos”, ou seja mais do que expor as
proposições de campanha, os candidatos deverão se
ater, primordialmente, aos temas convergentes ao
pensamento da classe empresarial.
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Sabatina dos Empresários com o Candidato:
Antônio Roberto Gomide (PT) e Roberto Naves (PP)

Os dois dias da sabatina foram bem produtivos
tanto para quem assistiu as LIVE como para os empresários e o setor produtivo de Anápolis.
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No dia 24/11/2020 recebemos o candidato do
Partido dos Trabalhadores, Antonio Roberto Gomide e
no dia 25/11/2020 Roberto Naves do Partido
Progressista.

Ambos foram por mais de uma hora sabatinados
pelos diretores da ACIA, e apresentaram aos espectadores seus planos para administrar Anápolis e também as
respostas aos questionamentos e o principal como será a
relação com o setor produtivo local, já que visamos um
melhor ambiente de negócios.
Entre os questionamentos realizados foram
abordados os temas como os problemas na região
central, politicas de incentivos ﬁscais, ações da
prefeitura junto ao Governo do Estado, inovação e
tecnologia, atração de novas empresas e indústrias,
CEITEC, criação dos distritos municipais (POLITEC),
parcerias e oportunidades de capacitação de mão de
obra a população e parceiras com o setor produtivo e a
Associação Comercial e Industrial de Anápolis.
Segundo o diretor da ACIA e primeiro vicepresidente, Ronaldo Miranda “Devemos estar atentos
as propostas dos candidatos para podermos cobrar na
futura gestão.”
Os vídeos das sabatinas encontram-se disponíveis
em nossa página oﬁcial do Facebook para quem quiser
assistir em @acia.anapolis.
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Impressões Finais

No contexto geral da sabatina dos empresários
com os candidatos à prefeitura de Anápolis na ACIA os
postulantes ao cargo apenas responderam as questões
levantadas pelos diretores da Entidade, ambos apresentaram somente aquilo que está em seus planos de
administração e nesse caso devemos salientar que serão
quatro anos a frente do executivo municipal, ouvimos
muitas promessas e ao ﬁnal você que assistiu as Lives,
qual é a sua sensação? Será que falta algo?
Não que as propostas apresentadas sejam antigas
ou até mesmo repetidas, já que temos problemas
crônicos em nossa cidade, até mesmo novas propostas
de desenvolvimento econômico e tecnológico devem
ser cumpridas.
Será que nos próximos quatro anos iremos ter
projetos com rumo certo e efetivos?
O planejamento será seguido?
O eleitor tem que saber o que se pretende fazer e
que seja executado o que foi prometido pelo eleito.
Não apenas estaremos atentos, mas vamos fazer a
nossa parte que é cobrar.
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