Resultado

Eleições
2020

Palavra do Presidente
ELEIÇÕES 2020: RESULTADOS E LIÇÕES
Nossa democracia mostrou toda sua força
e seu valor em 2020. Mesmo em meio
a uma pandemia, o brasileiro escolheu
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em
todo país. E as urnas deram uma mensagem
de esperança: é possível sairmos dessa
crise com determinação e capacidade de
administração.
O Progressistas cresceu no Brasil, como
você poderá ver nos gráficos das páginas
seguintes. Um grande mérito da direção
partidária e de todos filiados por reforçarem
nossa tradição administrativa e o valor que
damos às novas lideranças e nossos quadros
femininos. Trazemos alguns cases eleitorais
muito interessantes nessa edição da Gestão
Progressista.
Para quem foi eleito, agora é a hora de
arregaçarmos as mangas para começarmos

as gestões em 2021 a todo vapor. A Fundação
Milton Campos esteve com vocês na fase
da preparação para a campanha e estará
também nesse novo momento.
Quero parabenizar cada um que lutou o
bom combate. Quem ganhou, que faça um
grande trabalho e que nos sirva de exemplo
de administração e de trabalho legislativo.
Quem perdeu, que o processo eleitoral tenha
contribuído para que não desista dos sonhos
mas, pelo contrário, que reforce o objetivo
de fazer um país melhor.

Covatti Filho
Presidente da Fundação
Milton Campos
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As Eleições 2020 tornaram
o Progressistas a segunda
maior força política do país
no âmbito municipal. Isso
vale tanto para o número de
prefeitos, como o de viceprefeitos e de vereadores.
O partido cresceu o número
de chefes dos executivos
municipais em 37% e 34%
em relação ao de vereadores
(em 2016, foram eleitos 4720
contra 6292 em 2020).
Sobre as prefeituras, o
Progressistas saiu da quarta
colocação em 2016 para a
segunda em 2020.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
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Entrevista: Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas
O Progressistas sai das Eleições 2020 como a
segunda maior força municipal do país. A que o
senhor atribui esse sucesso?
Atribuo a um bom planejamento aliado a boas
propostas. Nossa estratégia priorizou as cidades
médias e pequenas. Nossos candidatos estavam
muito bem preparados, souberam passar sua
mensagem e mostrar empenho em trabalhar
para melhorar a vida dos moradores de cada
município. O resultado alcançado mostra que
os brasileiros compreenderam essa mensagem
e confiaram nos Progressistas para a gestão de
suas cidades.
. Qual foi a mensagem que veio das urnas nessas
eleições?*
Nessa eleição tivemos a volta da boa política,
focada em atender as demandas reais da
população e no crescimento dos municípios. Os
eleitores preferiram candidatos que têm trabalho
pra mostrar e apresentam resultados.

Ciro Nogueira
Presidente Nacional
do Progressistas

. O senhor pode prever os maiores desafios que
prefeitos e vereadores terão a partir do ano que
vem?
Desde o início da pandemia o Congresso Nacional
e o Governo Federal têm trabalhado para ajudar
estados e municípios. Sabemos que houve uma
elevação nos gastos com o objetivo de proteger

a saúde e os empregos dos brasileiros, mas a
arrecadação sofreu quedas. Por isso os novos
gestores precisaram criar planos de governo que
alavanquem a economia em seus municípios para
retomar a geração de emprego e renda, com o
apoio de seus vereadores.
Não é uma tarefa fácil, porque crise gerada
pela pandemia tem atingido a todos, mas com
trabalho sério e esforço conjunto podemos sim
recolocar nossos municípios de volta no rumo do
desenvolvimento.
. Para terminar, qual recado o senhor pode deixar
para os eleitos?
Em primeiro lugar, parabéns a todos os
Progressistas que participaram desta campanha.
Alcançamos um grande resultado nas eleições,
isso se deve ao trabalho em equipe e à força dos
nossos quadros. Sei que foram dias intensos, mas
o esforço de todos valeu pena.
Nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores
eleitos foram escolhidos pela população para
construir um Brasil ainda melhor a partir dos
nossos municípios e consolidar o jeito Progressista
de governar. Os desafios são grandes e é preciso
que nossos gestores estejam ao lado do povo,
conectados com as demandas da população. Por
isso não podemos perder tempo, o verdadeiro
trabalho começa agora.

Caros colegas progressistas,
Tenho a satisfação de compartilhar com
vocês que todos os esforços do diretório
nacional do nosso partido para contribuir ao
excelente resultado alcançado nas eleições
deste ano.
Em um processo eleitoral atípico, marcado
pela pandemia do coronavírus que limitou
as campanhas, o Progressistas superou as
dificuldades e se tornou o segundo maior
partido em prefeituras e em vereadores. O
que para nós é uma grande vitória.
Com a liderança do senador Ciro Nogueira,
não medimos esforços para o fortalecimento
do partido em todos os Estados. Iniciamos
um trabalho antecipado de organização
das Executivas Municipais, executamos um
plano de metas e um grande programa de
incentivo para as candidaturas femininas.

Ricardo Barros
Tesoureiro Nacional do PP
Líder do Governo na Câmara

Atuamos junto aos diretórios estaduais para
organizar ações e auxiliar no cumprimento
integral da legislação eleitoral, sobretudo
no que diz respeito ao fundo eleitoral. Essas
eleições mostraram um partido organizado,
estratégico e unido.

O diretório nacional também deu todas as
condições e o apoio às ações apresentadas
pelos nossos movimentos, em especial, ao
Movimento Mulheres Progressistas que
liderou o grande projeto de cursos virtuais de
capacitação que abordaram todos os temas
e aspectos relacionados às campanhas
municipais.
Falamos de estratégias, gastos, prestação
de contas, comunicação e marketing.
Demos assistência jurídica e administrativa
e o resultado das urnas foi a comprovação
desse grande trabalho.
O resultado dessa eleição também
mostrou que a população brasileira elegeu
candidatos com experiência administrativa
e preocupados em apresentar resultados.
Tenho total confiança nas boas
administrações e no jeito progressista de
governar marcado por gestões eficientes e
realizadoras.

Motivos para comemorar
Quando saiu o resultado da eleição de 2018
e verificamos que o Progressistas manteve
seu tamanho, veio a pergunta: como foi
possível eleger praticamente o mesmo
número de deputados federais (de 38 para
37)? Passamos da quarta força eleita em 2014
para a terceira em 2018. A onda bolsonarista
que varreu hegemonias estabelecidas e
esfacelou partidos tradicionais não nos
atingiu. Por que?
A melhor resposta para entender o que
ocorreu em 2018 veio nas eleições municipais
de 2020. O eleitor, que nos fez crescer de 495
para 683 prefeitos eleitos, disse em voz alta
e clara: precisamos de gestores capacitados
para resolver os problemas do país.

Aldo da Rosa
Secretário-geral
do Progressistas

Em Santa Catarina, meu estado, o fenômeno
também se verifica. Vemos nossos rivais
tradicionais murcharem, com os números em
viés de queda. Enquanto isso, conseguimos
conservar a quantidade de prefeitos e
vereadores eleitos, com pequena variação
em relação a 2016.

A capacidade de gerir problemas na
administração pública é dos maiores ativos
do Progressistas. Motivo de orgulho para
nossos filiados mas também uma enorme
responsabilidade de mostrarmos nossa
solidez pela confiança conferida pelo
eleitorado, mais uma vez. Nossa trabalho,
agora, será nossa grande vitrine para 2022.
Vamos continuar o esforço para que nosso
partido seja ainda mais forte.

Veja algumas histórias por trás do
sucesso do Progressistas nas urnas

Não foi nem na primeira, nem na segunda
eleição. Alan Guedes só foi vitorioso em
sua terceira disputa em 2012 para uma das
cadeiras da Câmara Municipal de Dourados/
MS. Depois da primeira vitória, a carreira
política decolou: foi reeleito vereador
em 2016, se tornou o presidente da Casa
e, agora, prefeito eleito, aos 34 anos. “O
segredo é persistir e sempre acreditar nos
sonhos. Outro ponto é se preparar para
quando as oportunidades chegarem, além
de ter ousadia e coragem”, resume Alan.

Alan Guedes
Prefeito eleito de
Dourados/MS

Antes de chegar lá, Alan militou no movimento
da juventude e destaca a participação na
vida dentro dos partidos. “Os movimentos
partidários muito importantes para iniciar
os jovens na política, além de capacitar-nos.
Em parceria com a Fundação Milton Campos,
os Jovens Progressistas garantirão o futuro
do ideário do nosso partido, contribuindo
para a renovação constante dos nossos
quadros”, relembra.
Alan também valoriza a experiência obtida no
legislativo para construir o plano de governo.
“A câmara municipal é, verdadeiramente,
a caixa de ressonância da sociedade. Lá,

recebemos as demandas das pessoas e
entidades e ajudamos a construir soluções.
Esse dia-a-dia me deu toda a segurança
pra discutir a fundo os problemas de minha
cidade”, conclui.
Uma vez eleito prefeito, Alan Guedes já
se movimenta para ter os instrumentos
necessários para sua gestão. “Fui a Brasília
e me reuni com parte da bancada federal de
Mato Grosso do Sul, e ainda recebi o apoio
do líder do governo na Câmara, deputado
Ricardo Barros”, conta. O foco inicial do
mandato é atingir o equilíbrio das finanças
e promover educação com segurança e
qualidade, em tempos de pandemia.
Para quem que se interessa em entrar na
vida pública, o novo prefeito de Dourados
deixa alguns conselhos.”Prepare-se, estude,
acredite e persevere! A entrada do jovem na
política não é fácil, temos que provar diaa-dia nosso valor e nossa capacidade”, diz
o jovem e já veterano Alan Guedes.

Na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro,
apenas 6 mulheres tinham sido eleitas
nos seus 200 anos de história. A falta
de representatividade feminina foi um
dos fatores que levou Rochelle Bazaga à
campanha eleitoral de 2020. Depois de uma
campanha ousada e criativa, ela foi uma das
quatro mulheres eleitas nesse ano.
Um dos segredos do sucesso foi construir
propostas eleitorais baseadas nos anseios
dos uberabenses. Realizou reuniões com
a comunidade e workshops para ouvir as
principais demandas. “O resultado disso
foram 6 eixos temáticos que passam da
pauta feminina ao desenvolvimento da
cidade e que foram compilados em 22 ideias”,
diz Rochelle.

Rochelle
Vereadora eleita
em Uberaba/MG

Na campanha, a meta era levar essas
propostas ao maior número possível de
eleitores. Mesmo tendo usado massivamente
as redes sociais, ela não dispensou ações
mais tradicionais. “Fizemos de visitas a
empresas, comércio, lives ao megafone. O
megafone inclusive se tornou um símbolo da
minha campanha. Eu ia para os sinaleiros

e entregava um currículo para as pessoas
pedindo que me contratassem”, resume a
vereadora eleita.
Ela também destaca o papel que a Fundação
Milton Campos teve, especialmente com a
realização da Formação Progressista em
Uberaba. “Esses encontros trouxeram vários
especialistas de comunicação, estratégia,
mobilização entre outros temas. Muitas
coisas que fiz na campanha foram frutos
de reflexões trazidas por esses encontros”,
relembra.
Depois da campanha, ela encoraja quem
está fora para entrar na política. “Não deixe
ninguém dizer que a política não é para você.
Se prepare, estude, conheça profundamente
as pautas que façam sentido ao seu propósito
de vida, busque conversar com mulheres
que já atuam politicamente. Esteja ciente
que os desafios serão grandes e que somos
capazes de vencer cada um deles. A política
é um meio de transformação da sociedade,
seja parte desse processo”, conclui Rochelle.

A falta de representatividade do negro na
política era um incômodo para Muriel. Ainda
mais em se tratando de São Francisco do
Conde na Bahia, em que a população negra
e parda é preponderante. “O Brasil é um
território que possui grande diversidade
cultural, étnica e social. Porém, esta mesma
diversidade não aparece em alguns lugares,
como, por exemplo, na política. O número de
candidatos cresceu nos últimos anos, mas
a proporção de eleitos ainda está longe de
representar a população negra”, resume.

Muriel

Vereador reeleito de
São Francisco do Conde/ BA

O vereador reeleito considera que
o movimento Afro Progressistas é
fundamental não apenas para facilitar
o acesso à participação política. Mas,
também, para valorização cultural e social.
“Acho importantes e necessárias todas
políticas públicas para estimular a cultura
afrodescendente: promoção de igualdade
racial, defesa da liberdade religiosa e o
incansável combate ao racismo e todo
tipo de discriminação. Somos múltiplos,
precisamos defender a diversidade”, diz.

Na Câmara Municipal, Muriel pretende
focar na melhoria do atendimento de saúde
e na criação de emprego e renda para a
população. “Nós trabalhamos diariamente
levando famílias em diversos lugares para
terem atendimento médico e exames. Esse
sempre foi nosso principal objetivo e, sem
dúvidas, iremos fortalecer ainda mais esse
apoio às famílias que precisam”, promete.
Muriel acredita que a justiça social se inicia
com empregos. “Na área de qualificação,
estamos sempre formando profissionais e
os inserindo no mercado de trabalho”.
Para aqueles que sonham em melhorar a
vida do brasileiro por meio do poder público,
Muriel incentiva. ”Participe, é importante
politizar- se! A política é o meio por onde
as comunidades podem buscar o melhor
caminho para a coletividade. É no campo
político que o povo decide seus direitos e
os rumos a serem trilhados pelo coletivo”,
termina.

Ouvir as pessoas parece ser o segredo
de César Ulian. Foi escutando os anseios
da comunidade de Flores da Cunha/RS
que se elegeu prefeito nessas eleições.
“A verdadeira política contribui para um
mundo mais justo. Ela é feita de pessoas para
pessoas. Acredito que, ouvindo os anseios
da nossa comunidade, podemos fazer mais
por ela”, resume.
A vontade de ajudar o próximo vinha dos
trabalhos na Igreja Católica. César Ulian
participou de diversos deles na Catequese,
Cenáculo, Liturgia e Pastoral do Batismo. Até
que decidiu dar um passo além, em 2016, ao se
candidatar a uma vaga na Câmara Municipal.
Foi o vereador do Progressistas mais votado
na cidade. E construiu o mandato escutando
os problemas e sugestões da comunidade.
O projeto Gabinete de Rua era, justamente,
estabelecer linha direta entre o mandato e
a população.

César Uilian
Prefeito eleito de
Flores da Cunha / RS

Pelo reconhecimento do trabalho, foi
convidado a ser candidato a prefeito.
E, novamente, colocou o cidadão na
elaboração das propostas. ”Muito antes da
campanha começar, nós realizamos uma
ampla pesquisa de opinião em todos os

bairros e ouvimos especialistas de cada área
para conhecer as necessidades de Flores da
Cunha”, recorda.
Eleito, uma das metas do novo prefeito quer
trabalhar é fortalecer o empreendedorismo,
promovendo qualificação e consultoria
por meio de parcerias entre administração
pública, entidades representativas e setor
privado.
César relembra que já participou dos Jovens
Progressistas no Rio Grande do Sul e ressalta
o papel da estrutura partidária na formação
de novos quadros. “A Fundação Milton
Campos exerce um trabalho de cidadania
muito importante e possibilita diversos
encontros e ações que visam a reflexão e
o desenvolvimento”, destaca César Ulian.
Para as futuras lideranças, César Ulian
aconselha seguir a receita que funcionou
com ele, ouvir: “A comunidade espera
por uma palavra, um gesto, uma solução.
Nós assumimos um compromisso muito
importante e é por ele que devemos lutar
diariamente”.

Rosana Gomes (Progressista-AC) foi eleita
no dia 15 de novembro, prefeita de Senador
Guiomard, município vizinho de Rio Branco,
capital do Acre. Com ela, o vice-prefeito
Ney do Miltão (PSD) foram eleitos para o
mandato de 2021 a 2024. Ambos formaram
a coligação “Juntos Para Reconstruir e
Avançar”, que também teve o PSD na chapa.
Rosana recebeu 4.428 votos, equivalente
a 32,52% do total. Este será o primeiro
mandato da Progressista na prefeitura do
Quinari.
“Quero muito de agradecer a população,
que nos recebeu com muito carinho e teve
confiança no nosso projeto. Deus confirmou
a nossa vitória. Foi com muita luta, muita
garra e determinação e eu e Ney não vamos
decepcionar o povo do Quinari. Temos muita
coisa a fazer, olhando para nossa saúde,
educação, segurança e para a manutenção
dos bairros”, disse emocionada.

Rosana Gomes
Prefeita eleita de
Senador Guiomard/AC

Principal apoiadora de Rosana, a senadora
Mailza Gomes também do Progressistas
comemorou a vitória. “Eles podem contar

com meu apoio no envio de recursos para
nossa cidade. Já enviei mais de R$ 20 milhões
e agora com a Rosana e o Ney na prefeitura,
esses recursos serão bem administrados.
Um novo tempo de esperança e renovação
surge para nosso povo e Senador Guiomard
será reconstruída”, afirmou a parlamentar.
O vice eleito Ney do Miltão logo que o
resultado foi conhecido, agradeceu o apoio
recebido e ressaltou seu compromisso.
“Tivemos políticos importantes do Acre ao
nosso lado: governador Gladson, senadores
Mailza, Petecão e Bittar e principalmente o
povo que nos confiou . Esse projeto não é um
projeto pessoal, é um projeto para cuidar
de pessoas. E nós estamos preparados ”,
finalizou.

Eleições 2º Turno
Prefeitos eleitos pelo Progressistas no 2º Turno

“ Quero oferecer minha vida,
minha experiência, meu
conhecimento para cuidar da
cidade de João Pessoa. ”

“ O recado foi dado nas urnas e o
pedido é de renovação, esperança,
e nós vamos atender os anseios do
povo que nos confiou. ”

“ Nós iremos responder cada
voto que recebemos com muito
trabalho em prol de todos. ”

Cícero Lucena

Tião Bocalom

Roberto Naves

Prefeito eleito de
João Pessoa/PB

Prefeito eleito de
Rio Branco/AC

Prefeito eleito de
Anápolis/GO

Mulheres em progresso
Ao término das eleições, um número
chamou a atenção: as mulheres eram
apenas 12% do total de prefeitos eleitos.
O mesmo número de 2016. Mesmo sendo
52% dos eleitores, o nível de representação
feminina se estagnou em um patamar
baixo.
O Progressistas seguiu na direção oposta
ao índice nacional. O número de prefeitas
do partido cresceu de 52 para 71. O de
vice-prefeitas passou de 52 para 82. E o
de vereadoras de 641 para 1028.

Iracema Portella
Deputada Federal
Teresina - PI

Em porcentagens, o crescimento de
prefeitas progressistas foi de 36%, o de
vice-prefeitas 58% e o de vereadoras
60%.

Não por acaso, o movimento Mulheres
Progressistas tem dedicado os últimos
anos a massificar eventos de filiação e
cursos. “Passamos por um processo de
renovação, com a identificação de novas
lideranças e ações de capacitação e
engajamento. Nosso objetivo é estar cada
vez mais próximas à comunidade”, diz a
presidente das Mulheres Progressistas,
deputada federal Iracema Portella.
Para os próximos anos. a parlamentar
promete intensificar as ações. “Eu vejo
que as mulheres estão dispostas a se
lançarem na política desde que haja
alguma condição de disputar para ganhar.
Nosso trabalho é de fornecer parte dessa
condição”, resume Iracema.

Desempenho das Mulheres Progressistas nas Eleições 2020
Prefeitas - 71 eleitas
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