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CENTRAL DE APURAÇÃO DO PROGRAMA VOTO COM ORGULHO  

Até agora três lésbicas e três trans foram eleitas para vereadora  

Para o Legislativo nas Capitais, até o momento foi eleita a candidata de Florianópolis Carla Ayres (PT), com 

2094 votos com 100% de apuração das urnas.  

Já em Belém do Pará, com 99,34% dos votos foram eleitas duas mulheres da Movimento LGBTI+, sendo uma 

com 4.837 votos a candidata lésbica, jovem e negra do PT, Bia Caminha e com 9.578 votos a Vivi Reis, mulher 

bissexual e preta, do Psol.  

Em Aracaju com 70, 89% das urnas apuradas, foi eleita com 4.339 votos, a candidata trans Linda Brasil do Psol, 

sendo a mais votada da Capital. 

A cidade de Belo Horizonte, terá Duda Salabert, candidata trans do PDT, vereadora eleita com até o momento 

com 31.831 votos, com 84,82% das urnas apuradas.  

Em Curitiba, com 95,33% das urnas apuradas, o candidato gay jovem Lucas Siqueira, foi eleito 1º suplente a 

vereador pelo PSB, com 1852 votos.  

Também em Carnaúba dos Dantas do Rio Grande do Norte, com 93,75% de apuração dos votos, foi eleita com 

256 votos, a candidata trans Thabata Pimenta do PROS.  

Estamos com uma equipe de 110 pessoas voluntárias fazendo a checagem da apuração LGBTI+ do Programa 

Voto Com Orgulho.   

Venha fazer parte você também. Envie uma mensagem para o whats +55 41 9602 8906 pedindo para fazer parte. 

Vamos acompanhar a apuração através da plataforma do Tribunal Superior Eleitoral. Mas nem todas as pessoas 

LGBTI+ se cadastraram em nossas plataformas como candidatas. Se você souber de uma pessoa candidata 

LGBTI+ na sua cidade, ou estado, favor enviar o resultado para nós no Whats +55 41 99602 8906 ou no +55 

21 983518759 informando os seguintes dados 

Saiba mais:  

O Programa Voto com Orgulho, uma iniciativa da Aliança Nacional LGBTI+, em parceria com o Grupo Arco-

Iris 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) Gregory Rodrigues  
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