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• 5.568 municípios realizaram eleições neste domingo, 15/11.

• Candidatos de 57 cidades disputarão prefeitura no segundo turno. Deste 
total, 18 são capitais.

• 56% das prefeituras tiveram seus atuais prefeitos reeleitos.

• Apenas 12 % dos candidatos eleitos são mulheres e a proporcionalidade se 
manteve em relação à 2016, quando 11,5% das eleitas em primeiro turno 
eram mulheres.

• Taxa nacional de abstenção foi de 23,48%.

• Candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro não obtiveram 
resultados tão positivos quanto nas eleições majoritárias de 2018. Dos 13
candidatos a prefeito apoiados por Bolsonaro, apenas dois se elegeram no 
primeiro turno e dois seguem para o segundo turno: Marcelo Crivela, no Rio 
de Janeiro, e Capitão Wagner, em Fortaleza.

• Partido dos Trabalhadores (PT), do ex-presidente Lula, teve uma queda de 
30,4% no número de candidatos eleitos na disputa por prefeituras.
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Fonte: Tribunal Superior Eleitoral

Segundo turno das eleições

Data: 29/11/2020

O time de Public Affairs da Edelman Brasil fez um levantamento dos principais
resultados das Eleições Municipais de 2020 e uma análise complementar para as
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza e Goiânia, que terão
segundo turno para eleger seus respectivos prefeitos.

Recomeça campanha eleitoral nas cidades onde haverá 
o 2º turno das Eleições Municipais de 2020.

Comícios, carreatas, distribuição de material gráfico e 
divulgação de propaganda em veículos de imprensa está 
liberada até a semana que antecede o dia 29 de 
novembro
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São Paulo Haverá segundo turno para a escolha do prefeito de São Paulo.

Bruno Covas

Temas da campanha Temas da campanha

Formado em Direito pela USP e em Economia pela PUC
é neto do ex-governador de São Paulo Mário Covas.
Atual prefeito de São Paulo após João Doria assumir o
Governo do Estado de São Paulo. Já atuou como
deputado federal (2014 a 2016), secretário do Meio
Ambiente (2011 a 2014) e deputado estadual (2006 a
2011).

Vereadores

Foram eleitos 55 vereadores, que irão ocupar
a Câmara Municipal de São Paulo pelos
próximos quatro anos. A distribuição entre os
partidos está bem equilibrada, com PT (12%),
PSDB (12%), PSOL (8,6%), DEM (8,6%) e
outros.

Candidatos apoiados pelo presidente 
Bolsonaro

O presidente apoiou o candidato Celso
Russomanno que ficou em 4° lugar com 10%
dos votos.

Boulos é filósofo, professor, ativista e psicanalista. Atua
como coordenador nacional do Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e membro da direção
do movimento “Frente Povo Sem Medo”. Em 2018,
concorreu à Presidência da República pelo PSOL e
obteve 617 mil votos, ou 0,58% do total de válidos.

• Zerar a fila de creches;
• Criar novas unidades de saúde (UPAs e UBSs);
• Criar o maior programa de moradias populares na 

cidade;
• Criar um sistema de transporte público por barcos;
• Avançar no plano de privatizações.

• Criação de um programa de distribuição de renda 
para vulneráveis;

• Abertura de concurso para médicos;
• Construção de novas moradias populares e uso 

social de imóveis abandonados;
• Regularização de camelôs.

Guilherme Boulos - perfil

População:12.325.232
Votos válidos: 8.986.687
Abstenção: 2.632.587
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Rio de Janeiro Haverá segundo turno para a escolha do prefeito do Rio de Janeiro.

Eduardo Paes

Temas da campanha Temas da campanha

Eduardo é bacharel em Direito e ingressou na política
em 1996, quando foi eleito vereador pelo Partido da
Frente Liberal. Em 1998, conquistou uma vaga de
deputado federal e em 2008, venceu a disputa para a
Prefeitura do Rio, sendo reeleito em 2012 no primeiro
turno com 64% dos votos.

Vereadores

Foram eleitos 51 vereadores, que irão
ocupar a Câmara Municipal do Rio de
Janeiro pelos próximos quatro anos. O
parlamento terá 17 novos, ou seja, um a
cada três vereadores.

Candidatos apoiados pelo presidente 
Bolsonaro

O presidente apoiou a candidatura de
Marcelo Crivella (21,90%) colaborando para a
atração de votos e disputa do segundo turno.

Marcelo é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino
de Deus (Iurd), cantor gospel e engenheiro civil. Já foi
eleito Senador em 2002 e reeleito em 2010. Atuou
como ministro da Pesca e Aquicultura entre 2012 e
2014 no Governo Dilma.

• Reduzir a diferença de qualidade entre as 
educações pública e privada;

• Criação de um programa de conscientização 
para a cidadania nas escolas;

• Plano de ação com foco na volta às aulas "de 
forma segura frente à pandemia".

• Concurso público para ampliar quadro de agentes de 
educação especial;

• Criação de unidades de saúde;
• Combate à corrupção;
• Ampliação dos valores conservadores.

População: 6.747.815
Votos válidos: 4.851.887
Abstenção: 1.590.876

Marcelo Crivella
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Manaus Haverá segundo turno para a escolha do prefeito de Manaus.

Amazonino Mendes

Temas da campanha Temas da campanha

Vereadores

Foram eleitos 41 vereadores, que irão
ocupar a Câmara Municipal de Manaus
pelos próximos quatro anos. A distribuição
entre os partidos está bem equilibrada
com AVANTE (8,7%), PSC (8,2%),
Patriota(6,4%) Republicanos(5,7%) com
mais representantes.

Candidatos apoiados pelo presidente 
Bolsonaro

Davi Almeida

População: 2.219.580
Eleitores aptos: 1.331.613
Abstenção: 242.787 

Um dos políticos mais tradicionais do Amazonas.
Mendes já foi prefeito de Manaus por três vezes e
comandou o governo do Amazonas por três
mandatos. Em sua vasta vida política, foi também
senador pelo estado e apoiou a carreira de outros
importantes políticos da região como o atual senador
Eduardo Braga. Em 2017, foi eleito governador pela
quarta vez, após a cassação do mandato do ex-
governador José Melo.

• Políticas públicas para mulheres;
• Reforço de ações sociais para 

comunidades mais carentes;
• Melhorias no transporte coletivo;
• Defender os interesses da Zona Franca de 

Manaus.

Bacharel em Direito, tem 51 anos e iniciou sua
carreira política aos 27. Foi deputado estadual por
três mandatos consecutivos, sendo eleito pela
primeira vez em 2006. Almeida foi presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para
o biênio 2017/2018. Em 2017, foi governador
interino do Amazonas após a cassação de José
Melo de Oliveira.

• Recuperação e melhorias da qualidade de 
infraestrutura para os servidores públicos

• Melhorias em Lazer e esportes;
• Ampliação e melhoria das vias no entorno de 

Manaus;
• Maior orçamento para o combate ao impacto da 

pandemia.

O presidente apoiou o candidato Coronel
Menezes que ficou em 5° lugar com 11,32%
dos votos
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Fortaleza Haverá segundo turno para a escolha do prefeito de Fortaleza

Sarto Nogueira

Temas da campanha Temas da campanha

Médico formado pela Universidade Federal do
Ceará, é o atual presidente da Assembleia
Legislativa do estado. Foi eleito deputado estadual
por sete vezes, desde 1994. Na eleição mais
recente, em 2018, ele obteve 68.937 votos.

Vereadores

Foram eleitos 43 vereadores, que irão
ocupar a Câmara Municipal de Fortaleza
pelos próximos quatro anos. Os partidos
com mais representantes eleitos foram
PDT (10) e PROS (5).

Candidatos apoiados pelo presidente 
Bolsonaro

Capitão Wagner foi o candidato apoiado pelo
presidente Jair Bolsonaro em Fortaleza. No
entanto, devido à rejeição pelo Presidente no
estado, evitou associar seu nome ao de Jair
Bolsonaro.

Fez carreira na Polícia Militar e disputa o cargo de
prefeito de Fortaleza pela segunda vez. Em 2016,
ele disputou o segundo turno com o atual prefeito,
Roberto Cláudio. Em 2018, foi eleito deputado
federal e obteve 300 mil votos, sendo o mais
votado no estado.

• Escola de tempo integral;
• Aperfeiçoamento e expansão da rede de 

saúde;
• Combate ao déficit habitacional;
• Geração de emprego e renda;
• Inclusão social e redução das desigualdades;
• Ética e Transparência;
• Responsabilidade com as finanças públicas.

• Zerar filas de consultas e exames;
• Coordenadoria Especial LGBTQIA+;
• Políticas públicas para mulheres;
• Sede própria para Guarda Municipal de Fortaleza;
• Construção de 20mil novas moradias durante a 

gestão;
• Universalização de Acesso ao Ensino Integral.

Capitão Wagner

População: 2.643.000
Votos válidos: 1.283.501
Abstenção: 397.774
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Goiânia Haverá segundo turno para a escolha do prefeito em Goiânia.

Maguito Vilela

Temas da campanha Temas da campanha

Maguito disputa a prefeitura da capital pela primeira
vez. Ele é natural de Jataí, tem 71 anos e é advogado de
profissão. Já foi eleito vereador, deputado estadual e
federal, vice-governador, governador, senador e prefeito
de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da
capital.

Vereadores

Foram eleitos 35 vereadores, que irão ocupar
a Câmara Municipal de Goiânia pelos
próximos quatro anos. Os partidos com mais
representantes eleitos foram MDB (6) e
Republicanos (4).

Candidatos apoiados pelo presidente 
Bolsonaro

Em Goiânia, não houve comunicação de 
apoio de Bolsonaro a candidatos à prefeitura

Vanderlan é empresário, foi prefeito de Senador
Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, por dois
mandatos, entre 2005 e 2010. Eleito senador nas
últimas eleições, o político pode exercer o mandato de
parlamentar até 2026, disputa a prefeitura da capital
pela segunda vez, sendo que a primeira foi em 2016.

• Investir no programa Saúde da Família;
• Ampliar o número de vagas em creches;
• Construir e melhorar unidades de saúde;
• Acabar com o analfabetismo escolar;
• Fortalecer a Guarda Municipal e dos Conselhos 

Comunitários de Segurança Pública;
• Ampliação de vias rápidas de ônibus;
• Conclusão de obras e implantação do sistema 

de tráfego.

• Ampliar e modernizar a estrutura física da rede 
municipal de saúde;

• Ampliar o programa Saúde da família;
• Construir e reformar escolas;
• Implantação do tempo integral nas instituições de 

ensino;
• Criação da Secretária Municipal de Segurança Pública;
• Conclusão de obras e implantação de corredores;
• Reforço de vias.

Vanderlan Cardoso

População: 1.296.000
Votos válidos: 584.557
Abstenção: 298.362


