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17/06/2020 

 

Fala dos senadores - sessão de debates sobre o adiamento das Eleições 2020 
 
Eduardo Braga (MDB-AM): Ficou claro que pandemia tende a ter achatamento a partir de 

setembro. E, portanto, nós não teríamos alternativa senão enfrentar adiamento da eleição. A 

grande pergunta é adiar para quando? Uma certeza que temos é que não vamos prorrogar 

mandatos, então teremos eleição em 2020. Então como fazer garantindo ordem sanitária e saúde 

pública. São 10 ciclos de 14 dias até 15 de novembro. Pelo que já aprendemos a doença dura em 

média duas semanas. Fundo público de campanha, então prestação de contas precisa ser feita 

antes da diplomação e posse para não termos questionamentos a respeito do financiamento da 

campanha. 92 Municípios brasileiros terão 2º turno. Que data seria? Acho que essa é outra 

questão, discutimos de ser 29 de novembro. Para ter a prestação de contas do 1º turno, o intervalo 

de 14 dias, e até 14 de dezembro prestação do segundo turno para diplomação até 18 de 

dezembro. E meio de dezembro para transição. As grandes cidades brasileiras terminariam a 

eleição na véspera da posse. 

 

Otto Alencar (PSD-BA): Já temos estipuladas, de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções 

partidárias, que devem ser virtuais. E acho que devemos aguardar até essa data para conferir 

evolução da doença e confirmar data das eleições. Até porque não teremos coligações. Tenho 

convicção de muito tempo, sempre defendi o voto facultativo. 

 

Lasier Martins (Podemos-RS): Qualquer evento depende da pandemia. Então não podemos 

ficar na indefinição e expectativa de ter passado em outubro. E novembro não é tarde para 

promover transição e reduzimos risco de manter em outubro. É oportuno que conserve data 

discutida ontem, só fico na dúvida sobre as datas das convenções, se não poderíamos adiar 

também. 

 

Izalci Lucas (PSDB-DF): Além de colocar mais escolas, avaliar possibilidade de dois dias. E 

defendo também unificação das eleições, como já acontece aqui no DF. 

 

Ciro Nogueira (PP-PI): Anunciaram na mídia que foi feito acordo, recebi ligações dos prefeitos 

e lideranças, mas a discussão está acontecendo, decisão é embrionária. Acho praticamente 

impossível modificar data de eleição - tenho conversado com todos os parlamentares que os 

prefeitos pedem a prorrogação dos mandatos, mas não havendo eles insistem na manutenção de 

4 de outubro. E sabemos que a Câmara principalmente é suscetível a opinião dos prefeitos. Então 
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temos que decidir o mais rápido possível e discutir como fazer a eleição, inclusive em outubro, as 

medidas de proteção, como estender o horário. Os idosos vão votar, correr risco. Então não está 

fechada nova data. Eu não vejo muita diferença de outubro para novembro. Se fosse para discutir 

adiar para o ano que vem, era uma coisa, um cenário muito diferente. Fazer em dezembro, acho 

impossível, para prestação de contas e transição.  

 

Weverton (PDT-MA): Reunião de ontem não foi só dos líderes do Senado, Câmara e TSE, foi 

reunião da ciência. Nas nossas cidades pequenas, do Nordeste, não tem internet, eleição é corpo 

a corpo, então convenção partidária virtual esquece. Temos desafio de conversar com nossos 

pontos de vista e dos especialistas da ciência e da saúde. Temos dificuldade com números. Vamos 

conversar com a confederação dos prefeitos e com os governadores, porque não há solução pronta, 

não é justo deixar de fora todos os envolvidos diretamente, eles precisam se organizar. 

Provavelmente se adiar vai prorrogar também a data da convenção. 

 

Jaques Wagner (PT-BA): De 4 de outubro para 15 de novembro são 40 dias, é um grau de 

segurança maior. Não devemos correr risco de fazer eleição de absoluta interrogação e ter quórum 

baixíssimo. O TSE ainda deve elaborar jurisprudência para não penalizar quem não for.  

 

Randolfe Rodrigues (Rede-AP): Ontem, unanimemente recomendaram adiamento das 

eleições. Acho muito arriscado nos indispormos com o aconselhamento da ciência. Eu não quero 

ser irresponsável para dizer ir contra as recomendações de cientistas. Eles dizem que um 

adiamento de 45 a 60 dias traria melhores condições. Era até mais barato coincidir mandatos, 

eleição única, mas teríamos que passar por uma análise da Constituição e pode ser objeto de 

questionamento no STF.  

 

Zenaide Maia (Pros-RN): Não acho, como médica infectologista, que devemos realizar eleições 

em outubro. Casos estão subindo. Se existe possibilidade de fazer eleição adiando, por que não 

adiar? Melhor garantir num tempo mais distante. Prefeitos e vereadores fazem campanha corpo a 

corpo.  

 

Rose de Freitas (Podemos-ES): Aqueles que insistem em eleição em outubro, não sei como 

candidato vai a rua, visitar eleitor, fazer reuniões, com todas as recomendações que estão aí. Isso 

é muito sério. Está fora de questão não adiar eleição e não regulamentar para ter menos risco 

possível.  
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Alvaro Dias (Podemos-PR): A decisão é do Congresso. Tenho ouvido de prefeitos que o desejo 

é de não prorrogar para novembro, mas suspender a eleição. A CNM está pedindo suspensão das 

eleições a exemplo do que ocorreu com outros seis países da América Latina. Pessoas do grupo de 

risco, os candidatos, serão prejudicados, pois não terão contato com eleitor. E muitos não possuem 

acesso à internet, principalmente na área rural. São argumentos válidos dos prefeitos, mas 

sabemos que não há alternativa a não ser estender para novembro, porque prorrogação de 

mandatos não está na ordem do dia e não deve ser objetivo de ninguém, porque daríamos um 

mandato ilegítimo. 

 

Eliziane Gama (PDT-MA): Não temos claro quando sairemos da pandemia, então não há outra 

alternativa senão o adiamento da eleição. Fazer convenção através da internet infelizmente não é 

realidade para milhões de brasileiros. O Estado do MA por exemplo cobertura digital é uma das 

mais baixas do Brasil. É muito grave tentar fazer processo eleitoral neste momento sem conseguir 

atingir todos os eleitores. É fundamental adiar, e através da PEC vamos exaurir debate. 

 

Wellington Fagundes (PL-MT): Como líder do PL reforço fala do senador Ciro Nogueira, de que 

não precisamos precipitar definição sem saber como vai estar em outubro. Se for para adiar para 

novembro, melhor esperar até agosto para tomar decisão. Porque temos imprevisibilidade, nem a 

ciência sabe dizer como vai ser. Se quisermos protelar por 30 dias, temos que considerar outros 

prazos. Aqui no MT, tivemos uma série de dificuldades com descompatibilização e as convenções 

partidárias. Ao votar a PEC 18, vamos normatizar também. Agora minha posição pessoal é de 

eleições gerais em 2022, sou autor da PEC 19/2020, que trata da coincidência de mandatos. A 

maneira de unificar as eleições é fazer agora para mandato de apenas dois anos ou aproveitamos 

para jogar eleição para 2022. Foco hoje de quem está na base e cuida da saúde da população é 

salvar vidas. E quero pedir para ouvirmos associações dos Municípios, prefeitos e vereadores.  

 

Major Olímpio (PSL-SP): Particularmente minha posição é semelhante a da PEC do Wellington 

Fagundes, de eleições municipais em 2022. Para economia e direcionamento desses R$ 2 bilhões 

do fundo de campanha para ações da pandemia. O TSE disse que vai gastar R$ 1,350 bilhão com 

pleito. E não pararíamos o país a cada dois anos para discutir eleições. Mas pelo princípio da 

democracia e aprendi com os senhores, desisti de apresentar PEC nesse sentido. Mas qualquer 

data pré-estabelecida vai deixar interrogação permanente. 

 

Zequinha Marinho (PSC-PA): Vamos na linha dos colegas da necessidade de adiamento das 

eleições, mas concordo que não temos certeza nenhuma pela frente. Apoio as PECs para unificar 

eleições em 2022. Brasil precisa fazer isso. Seria sensato agora, que não sabe se vai outubro, 
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novembro, 15 de novembro e 6 de dezembro, definir isso. Mas se não tiver como unificar, dar ao 

país alento de primeiro turno em 15 de novembro e segundo turno dia 6 de dezembro. Tempo 

para transição é curto, mas até 10 dias úteis é o suficiente para receber informações dos 

Municípios. 

 

Cid Gomes (PDT-CE): O que se deseja com adiar a eleição? Dar a população mais segurança e 

reduzir os riscos de contaminação.Em vez de mudar a data, seria mais efetivo dividir a eleição em 

três dias por públicos. Assim garantiríamos aos prefeitos o tempo necessário para transição. Tem 

as demissões que trazem desgaste. E, para compensar campanha com pouca movimentação de 

rua, o que pode até ser avaliado na época, ampliar tempo de televisão. Por fim unificando 

mandatos, dar um mandato de 6 anos para os prefeitos eleitos, para 2026 termos calendário de 

eleições unificado.  

 

Humberto Costa (PT-PE): Podemos ter certeza pelo que foi apresentado ontem que outubro não 

tem a mínima condição. Quem está acompanhando a pandemia sabe disso, vamos ter quadro 

grave até agosto, aproximadamente 150 mil mortes. Agora minha opinião pessoal, tenho dúvida 

se vamos conseguir fazer eleição esse ano. 

 

Eduardo Gomes (MDB-TO): Posicionamento como liderança é de que, se houver pouca 

diferença, como disse Otto, entre o dia 4 de outubro e novembro, no que diz respeito ao contágio, 

seria melhor manter, até mesmo por questões fiscais, a data original. Agora minha posição pessoal 

é da dificuldade de fazer eleição esse ano. 1313 prefeitos têm acima de 60 anos de idade, sendo 

1040 em condição de concorrer a reeleição. Sem contar os inúmeros vereadores e vereadoras. No 

debate eu entraria pensando também na possibilidade de coincidência de mandato. Pelo preceito 

constitucional, democrático, o que e mais legítimo levar as urnas aqueles que tiveram sufrágio 

universal para coincidência de mandato ou fingirmos que estamos fazendo eleição tirando 20% 

dos prefeitos. Sem contar o desequilíbrio tecnológico. 

 

Paulo Paim (PT-RS): Prorrogar mandato não é bom para a democracia. 

 

Antonio Anastasia (PSD-MG): Nenhum de nós gostaria de ter data da eleição modificada. 

Devemos alterar o mínimo possível, quanto mais próximo de outubro melhor. A coincidência de 

mandatos é legítima, colocando para o futuro, mas prorrogação de mandato é grave 

inconstitucionalidade e abre precedente perigoso. Então sugiro que colocamos um dispositivo na 

redação da PEC com salvaguardas, para evitar que em setembro, tenhamos que fazer nova PEC. 
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Espiridião Amin (PP-SC): Discutimos muito sobre como chegar a unificação de mandatos, mas 

infelizmente prorrogação de mandato foi detonado ontem. Precisamos de uma PEC que defina uma 

data para 2020, garantindo que os eleitos tomem posse em 1º de janeiro. 

 

Nelsinho Trad (PSD-MS): Temos 12 datas que precisam ser regulamentadas pelo TSE a partir 

do momento que definirmos o dia das eleições. O assunto urge.  

 

José Maranhão (MDB-PB): Para evitar certas tendências fora do Senado, entre prefeitos e 

vereadores, rechaçamos teoria de prorrogar mandatos. Seria quebrar princípio da periodicidade 

da eleição e rotatividade do poder. Sugiro realização das eleições no primeiro e último domingo 

de dezembro. 

 

Marcelo Castro (MDB-PI): Apresentei PEC em abril de maneira que contemplasse objetivos 

principais, dando autoridade ao TSE. Desde que cheguei no Congresso trabalho pelo mandato de 

5 anos, coincidência de eleições. E apresento na PEC que os prefeitos e vereadores seriam eleitos 

para mandato até 2026, coincidindo eleições. Financiamento é público e se pudermos gastar menos 

melhor. Os prefeitos não têm capacidade de planejar seus Municípios a médio e longo prazo. Fazem 

eleição ano sim ano não, há tensionamento constante. Mas essa questão já foi derrubada. Então 

fazer em 4 de outubro não é seguro, defendo 6 de dezembro. E, apesar de defender voto 

obrigatório, acho temerário manter neste ano, acho que deve ser optativo. 

 

Katia Abreu (PP-TO): Coincidir mandatos é discussão para o futuro. Sou contra, para mim, 

eleições não são gastos, é investimento na democracia. Exercício no voto fortalece. E prorrogar 

mandato também está fora de cogitação, é inconstitucional. Quero dizer aos prefeitos que excesso 

de respeito a vocês não vou iludí-los que é possível. 

 

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR): É impossível fazer campanha eleitoral com 

distanciamento social. Se fizermos campanha durante a pandemia vamos condenar muitos 

candidatos a morte, porque há taxa de letalidade e muitos serão contaminados. A lei da natureza 

é maior que qualquer lei dos homens. Nós teremos sim, se a natureza obrigar. Temos que fazer o 

que é melhor para o país, muitos juristas constitucionais vão dizer que é constitucional sim. Temos 

número suficiente para aprovar PEC no sentido de coincidir eleições e avançarmos na reforma 

política. Precisamos de precaução com o vírus. 
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Jean Paul Prates (PT-RN): Concordo de coincidir eleições, mas a gente tem que ter cuidado 

para não contaminar debate, o desejo de prorrogar mandatos. Outra distorção pode acontecer se 

entrarmos na discussão de financiamento público e privado. Teremos uns três estados que ainda 

vão estar entrando no pico da pandemia. Há diferença entre as regiões. E eleição majoritariamente 

remota. E tem os prazos, temos que tratar desses detalhes. Conseguir definição pelo menos até 5 

de julho. 

 

Soraya Thronicke (PSL-MS): Temos que respeitar a ciência. Tivemos ontem opinião técnica e 

ministro Barroso está aberto a escutar e discutir problemas. Uma das questões levantadas era que 

dois dias para cada turno custaria uma fortuna, R$ 200 milhões por dia. E temos os prazos. 

Extensão de mandato não é legítimo. 

 

  


