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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa de que modo a votação dos deputados federais pode orientar  a alocação de 

recursos nos municípios através de emendas ao Orçamento da União. A delimitação do campo 

empírico foca nos estados: Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas. Os dados foram coletados no 

repositório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre eleições 2014 e no Siga Brasil do Senado 

Federal sobre emendas referentes à legislatura 2015-2018. Fez-se uso de metodologia quantitativa 

usando estatística descritiva. O estudo possibilitou demonstrar a caracterização da votação 

destinada a cada parlamentar e o direcionamento dos recursos. A investigação constatou que o 

sistema proporcional de lista aberta possibilita a dispersão de votos dos parlamentares. Nesse 

sentido, os dados apontam que praticamente em todos os municípios analisados os parlamentares 

receberam voto, expressando algumas dominâcia em dado município ou agrupamento de 

municípios. Quando se relaciona essa votação ao direcionameto das emendas, observa-se casos 

indicativos que a há favorecimento aos munícipios de votação mais expressiva. Não obstante, não 

se pode concluir que essa relação torna-se o padrão do comportamento parlamentar.  
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ABSTRACT 

 

This research analyzes how the vote of federal deputies can guide the allocation of resources in the 

municipalities through amendments to the Union Budget. The delimitation of the empirical field 

focuses on the states: Ceará, Rio Grande do Norte and Alagoas. Data were collected in the Superior 

Electoral Court (TSE) repository on 2014 elections and in Siga Brasil of the Federal Senate for 

information on amendments referring to the 2015-2018 legislature. Quantitative methodology was 

used using descriptive statistics. The study made it possible to demonstrate the characterization of 

the vote for each parliamentarian and the allocation of resources. The investigation found that the 

open list proportional system allows the dispersion of votes by parliamentarians. In this sense, the 

data indicate that in practically all the analyzed municipalities, the parliamentarians received a 

vote, expressing some dominance in a given municipality or grouping of municipalities. When this 

vote is related to the direction of the amendments, there are cases indicating that there is favoring 

the municipalities with the most expressive vote. Nevertheless, it cannot be concluded that this 

relationship becomes the pattern of parliamentary behavior. 
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