Boletim Nº 03/2020 (16/11/2020) – 11h36
CENTRAL DE APURAÇÃO DO PROGRAMA VOTO COM ORGULHO

ELEIÇÃO DE PESSOAS LGBTI+ E ALIADAS À CAUSA
ALCANÇA MARCA HISTÓRICA
As eleições municipais de 2020 alcançaram marca histórica no país no tocante as candidaturas
eleitas para o poder legislativo, diante de um cenário de graves ameaças a democracia e ao
estado democrático de direito, nos deparamos com um belo sinal de alerta, confirmando a cada
instante que representatividade importa e que sim, somos capazes de eleger pessoas que
realmente sejam comprometidas com à causa.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral -TSE o país conta com 100% de suas urnas
apuradas, com 76,86% de comparecimento às urnas, contando também com um total de
23,14% de abstenção. Dentre o número total de votos válidos, pessoas LGBTI+ que foram
eleitas receberam um total de 450.854 votos, com um total de 48 candidaturas LGBTI+ eleitas
aos mandatos, 93 pessoas LGBTI+ eleitas para suplências, 16 candidaturas de pessoas aliadas
à causa LGBTI+, 42 candidaturas de pessoas aliadas à causa LGBTI+ eleitas para suplência.
Os dados são de fato surpreendentes, e assim reforçam que nossa luta não pode jamais ser
interrompida, e somente assim será possível superarmos juntos toda e qualquer tentativa de
retrocessos que possa tentar se instalar.
Quando a análise é feita referindo-se aos partidos políticos, o Partido Socialismo e Liberdade –
PSOL figura como o partido que elegeu o maior número de pessoas LGBTI+ no País, com 25%
das candidaturas eleitas, em segundo lugar encontra-se o Partido dos Trabalhadores – PT, com
22,7% das candidaturas eleitas, já em terceiro lugar temos o Partido Democrático trabalhista –
PDT com 2,3% das candidaturas eleitas.

Quando a análise é feita para as cidades em que pessoas LGBTI+ e pessoas aliadas foram
eleitas temos destaque para São Paulo e Belo Horizonte, que obtiveram votações expressivas
como as de Éikca Hilton (São Paulo) e Duda Salabert (Belo Horizonte) e figuram como as
cidades com maior número de candidaturas LGBTI+ e aliadas eleitas para mandatos do
legislativo municipal.
Obs. Vale salientar que alguns dados podem sofrer alterações no decorrer do dia.

Saiba mais:
O Programa Voto com Orgulho, uma iniciativa da Aliança Nacional LGBTI+, em parceria com o
Grupo ArcoIris de Cidadania LGBTI+, Grupo Dignidade, Associação da Parada do Orgulho
LGBT de São Paulo e a Rede Gay do Brasil, foi lançado em julho de 2020 e tem como objetivos
principais a visibilidade e promoção da pauta dos direitos LGBTI+ nas eleições municipais e
apoiar as candidaturas LGBTI+ contra a discriminação e violência política para a ampliação da
representação política de LGBTI+ no executivo e legislativo das cidades. Para isso, o “Voto com
Orgulho” já realizou: (1) levantamento das pré-candidaturas LGBTI+ e aliadas; (2) a formação
de pessoas candidatas, tendo sido realizado, nos meses de julho e agosto de 2020, um curso
virtual de formação com 300 inscritos; (3) elaborou termos de compromisso para a adesão de
candidaturas e vem realizando neste momento, (4) o levantamento das candidaturas LGBTI e
aliadas habilitadas no Tribunal Superior Eleitoral, (5) o recebimento e encaminhamento de
denúncias de Fake News e discursos de ódio contra as candidaturas LGBTI+ e a nossa
cidadania, e por último, (6) a divulgação e adesão à Plataforma “Compromissos pela Cidadania
LGBTI+ na Eleições Municipais”, (7) o site com orientações para eleitores/as LGBTI+ e pessoas
candidatas LGBTI+ e aliadas e (08) realização de eventos no contexto das eleições,
comunicados notas e ações para a defesa de direitos eleitorais e políticos. Para conhecer mais
acesse: https://aliancalgbti.org.br/votocomorgulho/ Para mais informações: (41) 99602-8906 –
Toni Reis; (21) 98351-8759 – Cláudio Nascimento, (48) 99982- 5691 – Alexandre Bogas,
(31) 98334-8957 - Gregory Rodrigues

