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O trabalho analisa a conexão eleitoral nas metrópoles brasileiras.A hipótese é que a construção de uma
agenda pública para as áreas metropolitanas é obstruída pela dinâmica do sistema representativo. O
Brasil tem hoje 36 regiões metropolitanas (RMs) que, malgrado sua influência socioeconômica e
grande eleitorado, não traduzem este poder na composição das assembleias legislativas em nível
subnacional e nemna Câmara Federal, estandosub-representadas em relação ao interior do país.O
sistema representativo proporcional tendea prejudicar sistematicamente a composição parlamentar dos
centros mais urbanizados, bem como as capitais e RMs.A pesquisa particulariza-se na análise de um
caso subnacional: a geografia do voto para a Assembleia Legislativa do Paraná - ALEP, nos pleitos de
2006 e 2010.
Palavras chave: Regiões metropolitanas, geografia do voto, conexão eleitoral.

O presente trabalho está divido em três partes. A primeira analise a especificidade do fenômeno
metropolitano no Brasil. A segunda parte trata da representação na Assembleia Legislativa do Paraná dos
chamados deputados metropolitanos e, finalmente, a partir da aproximação com a tipologia apresentada
por Ames (2003) apresenta-se como contraponto um deputado com votação dispersa dominante.
Até recentemente, região metropolitana no Brasil era sinônimo de grandes dimensões urbanas, a
partir dos requisitos espaço/população. As principais capitais brasileiras com as cidades do entorno
formavam as regiões existentes, com exceção de Campinas, uma cidade do interior. A partir de 1998, tem
aumentado o número destas espacialidades, justificadas nas questões da otimização de recursos e de
gestão, porém sem o atendimento aos requisitos anteriores para as novas implementações.
Na década de1970, existiam no Brasil nove regiões metropolitanas e, hoje, existem 36. A literatura
especializada aponta para as diferenças brutais entre as regiões metropolitanas: em um extremo, encontrase São Paulo, com 18 milhões de habitantes, que, somado ao Rio de Janeiro, perfaz 35% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional; em outro extremo, encontra-se a região do Vale do Aço, com cerca de 400
mil habitantes, com uma economia estruturada em torno da siderurgia, caracterizada por fraca integração
entre os municípios que a compõe. São identificadas regiões metropolitanas oriundas de um primeiro
grupo composto pelas criadas por iniciativa federal, durante o regime militar, constituídas como forma de
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integrar o território nacional e modernizar a estrutura econômica, caracterizadas pela crescente
industrialização e urbanização.
A dinâmica deste fenômeno de urbanização foi tão expressiva (Gráfico 1), que somente na segunda
metade do século XX, “a população urbana passou de quase 19 milhões para 138 milhões, multiplicandose 7,3 vezes, com uma taxa média anual de crescimento de 4,1%." (RibeiroET AL, 2011, p.175). Ainda
segundo o autor, “a cada ano da última metade do século passado 2.378.291 habitantes eram acrescidos
em média à população urbana” (idem).
O debate sobre a questão das metrópoles e regiões metropolitanas se impõe e se faz presente no nosso dia
a dia. Temas como habitação, segurança, educação, transporte, gestão dos recursos hídricos e redes de
saneamento, coleta e destinação do lixo gerado e a integração dos serviços de saúde, entre outros fatores,
exigem iniciativas administrativas, mas principalmente articulações políticas de planejamento de ações
conjuntas de caráter intermunicipal e até mesmo regional.
O resultado é um acúmulo de problemas e medidas paliativas resultantes da incapacidade técnicopolítica e institucional do poder público em atender as demandas sempre crescentes das nossas áreas
urbanas. Em muitas regiões a conurbação desconsidera os limites intermunicipais, o que exige da
sociedade e dos gestores públicos, estratégias e arcabouço jurídico para que se formulem planos de
desenvolvimento para a questão metropolitana.
Ao analisarmos os dados dos últimos pleitos eleitorais, se percebe certa incapacidade das regiões
metropolitanas de, apesar da sua importância social e econômica e pelo seu grande eleitorado, em traduzir
este fato em uma significativa representatividade na composição geográfica do voto nas esferas
legislativas.
Segundo Carvalho (2010, p.9), “as cem maiores cidades do Brasil, excluídas as capitais, no conjunto
abrigam 19% do eleitorado brasileiro”. Assim, torna-se impossível não incluir na agenda de pesquisas e
análises, os temas metropolitanos e, particularmente, a busca de elementos que permitam uma
institucionalização da governança metropolitana, tema frequentemente negligenciado pela classe política,
tanto no executivo, quanto no legislativo.
Assim, as regiões metropolitanas, apesar de sua influência socioeconômica e do expressivo eleitorado,
não conseguem traduzir este poder em um número condizente na composição tanto das assembleias
legislativas como na Câmara Baixa, estando, pois, sub-representadas em relação ao interior. Segundo
Carvalho (2010), o modelo representativo proporcional, na sua operacionalização, tende a prejudicar de
forma sistemática a composição das representações parlamentares dos centros mais urbanizados do país,
bem como as capitais e as regiões metropolitanas.
Tanto pelo seu maior contingente populacional, como pela apresentação de um eleitorado com um
maior grau de “sofisticação política” de perfil mais ideologizado, as regiões metropolitanas não
conseguiriam transportar esta vantagem para o cenário político eleitoral.
Carvalho (2012) analisou as eleições para o Congresso Nacional nos pleitos de 1994 a 2006, e
verificou que as áreas mais urbanizadas elegem um número de deputados federais numa proporção
consideravelmente aquém do seu potencial, dado o quantum eleitoral concentrado nessas localidades.
Assim, cerca de 100 deputados das áreas urbanas deixariam de ser enviados para o Congresso na
operacionalização do nosso sistema eleitoral. Assumindo-se que o deputado de capital é aquele que tem ali
sua principal base eleitoral ou, em termos numéricos, que obtém pelo menos 50% de seus votos na capital
(Carvalho, 2012).
O Paraná tem três regiões metropolitanas. A região metropolitana de Curitiba (RMC), que conta
com 29 municípios, a região metropolitana de Maringá (RMM), com 25 municípios e a região
metropolitana de Londrina (RML), com 17 componentes. Para destacarmos sua importância eleitoral, as
três regiões metropolitanas do Paraná contavam, em 2010, com 7.601.553 eleitores (TSE, 2010). Só a
região metropolitana de Curitiba (RMC), a maior do estado, com 29 municípios, concentrava 2.280.637
eleitores, ou algo em torno de 30% do eleitorado estadual.
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A região metropolitana de Maringá (RMM), em 2012, com 25 municípios, contava com 503.286
eleitores, ou 6,62% do eleitorado estadual. Por fim, a região metropolitana de Londrina (RML), com 17
municípios, concentrava 759.203 eleitores, em torno de 10% do eleitorado estadual. Assim, as três RMs
concentravam em 2010 mais de 46 % do eleitorado do Paraná.
Neste sentido, a incorporação na agenda política de um debate sobre a representação das RMs, sem
dúvida não apenas qualificaria busca de soluções para as questões que ocorrem nos grandes espaços
metropolitanos (seu núcleos e entorno), como possibilitaria a ampliação do espaço democrático deste
debate tão importante, dado a complexidade das questões e o considerável contingente populacional que
envolve.
1) Resultados eleitorais versus dinâmica metropolitana
Diante da diversidade entre as distintas regiões do país, buscar-se-á aferir a conexão eleitoral no
legislativo paranaense, traduzida pelo vínculo entre a atuação do parlamentar e a sua base de votação.
Podemos inferir que, na opinião dos eleitores, a confiança e o carisma que o candidato “transmite” é
fator decisivo na hora de votar, muito mais relevante que o conhecimento dos projetos e propostas. Manin
(2010) pontua que os eleitores costumam votar em partidos distintos em eleições presidenciais, legislativas
e municipais, sugerindo que as decisões de voto consideram somente a percepção de que o que está sendo
decidido diz respeito apenas a uma eleição específica, independente das características socioeconômicas e
culturais dos eleitores.
Nas democracias representativas como o Brasil, os parlamentares eleitos têm basicamente duas
atribuições inerentes à sua função: legislar e fiscalizar o Poder Executivo. O que se espera de um
parlamentar é que cumpra seu papel de representar da melhor maneira os interesses de todos os cidadãos,
sob a forma de elaboração de políticas públicas que atendam as suas demandas. Também lhes cabe a
prerrogativa de monitorar e fiscalizar as ações e propostas do Executivo de forma a garantir que as
políticas públicas se traduzam em resultados que garantam a consecução de tais interesses.
Além disso, os representantes eleitos serão pressionados a fazer valer, junto às instâncias decisórias
do Estado, demandas e interesses dos segmentos sociais específicos que os elegeram. Assim, “percebe-se
que as distintas formas de atuação dos representantes políticos trazem em si, o exercício do poder político
derivado do consentimento.” (Magdaleno, 2010, p. 49).
Admitiremos neste trabalho que o modo mais fácil e usual dos parlamentares concentra-se na
reivindicação de benefícios e recursos para seus eleitorados específicos. O modelo distributivista parte do
princípio de que os parlamentares são regidos pelo desejo de reeleição, maximizando suas ações
para a obtenção desse resultado esperado. Assim, nesse modelo, o fator preponderante é a
análise das motivações que levam o parlamentar a agir de determinada forma na arena
legislativa. Entretanto, o Legislativo, qualquer que seja, é palco disputas e conflitos entre os mais
variados e diversos interesses individuais e de grupos. Uma das principais atribuições dos legislativos são
a formulação e destinação de recursos e benefícios sob a forma de políticas públicas.
Carvalho (2003, p. 20-21) informa que, no caso brasileiro, a importação do modelo distributivista
para se interpretar o comportamento legislativo ocorreu pela similitude de alguns elementos análogos
identificados no congresso norte-americano:
a) a baixa institucionalização dos partidos;
b) o particularismo legislativo e, sobretudo,
c) o predomínio do voto personalizado na arena eleitoral.
Nesse contexto, são sancionados leis e programas que afetam a vida de muitos cidadãos, inclusive os
eleitores de cada parlamentar, que têm, por sua vez, a exata dimensão do fato de estarem subordinados à
sanção periódica desses eleitores.
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Trata-se da “conexão eleitoral”, um tema já consagrado na ciência política. Segundo Mayhew
(1974). A relevância da “conexão eleitoral”, ou seja, da relação entre representado e representante faz com
que todo o parlamentar tenha fortes incentivos para atender aos interesses específicos dos eleitores de sua
região:
Uma política distributiva trata-se de uma decisão de política que concentra
benefícios em um distrito geográfico específico e financia gasto por meio de
uma tributação generalizada [...]... se é claro que toda política traz uma
incidência geográfica de custos e benefícios, o que distingue uma política
distributiva é que os benefícios têm um alvo geograficamente definido.
(Carvalho, 2003, p. 20).
Torna-se óbvio, então, a preferência dos deputados e m r e l a ç ã o à d e l i b e r a ç ã o d e políticas públicas
que viabilizem recursos em forma de benefícios concentrados e custos dispersos, aumentando,
teoricamente, suas chances de reeleição. Esse sistema se organiza através dos redutos eleitorais, porque é
através deles que o político conhece as preferências dos que votaram nele (Limongi, 1994; Lemos, 2001).
Por meio dos dados disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2006 e 2010,
organizamos os dados dos deputados mais votados nas RMs do Paraná, detalhando o total de votos no
Estado, o total de votos obtidos na RM correspondente, bem como a porcentagem em relação ao total de
votos obtidos, o mesmo ocorrendo em relação à cidade-polo. Considerou-se “deputado metropolitano”
aquele que obteve 50% ou mais de seus votos na RM.
A pesquisa estabeleceu como ponto de partida a tipologia desenvolvida por Ames, em que classifica
a votação legislativa em quatro categorias: a) votação em municípios concentrados dominados; b)
municípios concentrados compartilhados; c) municípios dispersos dominados e d) municípios dispersos
dominadosii.
Os deputados metropolitanos trazem como característica a votação em municípios concentradoscompartilhados, pois escapam do modelo clássico de dominância exclusiva em um determinado conjunto
de municípios.

Quadro 1 – Deputados mais votados nas RMs e suas votações nas cidades-polo em 2006.
Deputados
RMM
X
Maringá (2006)
Manoel Batista Júnior (PMN)
Wilson Quinteiro (PSB)
Maria A. Borghetti (PP)
Enio José Verri (PT)
Luiz H.Nishimori (PSDB)

Total votos Votos
Paraná
RMM
26.714
25.027
24.307
21.079
66.492
51.373
36.800
23.650
45.247
28.602

%
93,68
86,72
77,26
64,27
63,21

Votos
Maringá
18.821
17.060
32.783
17.538
15.000

%
70,45
70,19
49,30
47,66
33,15

Obs.: Levantamento realizado em 13 municípios da RMM, obedecendo a legislação de 2005.
Deputados
RML
X Total votos Votos
Londrina (2006)
Paraná
RML
Antonio C.Belinati (PP)
81.157
78.429
Luiz E.Cheida (PMDB)
39.298
28.596
José Durval Amaral (PFL)
46.476
23.891

Votos
%
Londrina
96,64 68.299
72,77 26.994
51,41 3.776

%
84,16
68,69
8,12
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Deputados RMC XCuritiba
(2006)
Izabete C.Pavin (PMDB)
Cleusa R. Ferreira (PV)
Osmar S. Bertoldi (PFL)
Mauro Moraes Silva (PMDB)
Edson L. Strapasson (PMDB)
Carlos Xavier Simões (PTB)
Luiz Carlos Martins (PDT)
Ney Leprevost Neto (PP)
Antônio Tadeu Veneri (PT)
Fabio Souza Camargo (PFL)
Edson da S.Praczyk (PRB)

Total votos Votos
Paraná
RMC
38.266
37.357
18.844
18.176
27.385
26.146
48.513
45.784
38.645
36.408
32.138
29.319
54.520
48.779
53.471
46.581
28.204
22.967
37.973
22.903
38.645
21.066

%
97,62
96,46
95,48
94,37
94,21
91,23
89,47
87,11
81,43
60,31
54,51

Votos
Curitiba
5.834
2.653
22.627
43.651
4.301
10.356
31.982
37.348
17.094
19.712
13.225

%
15,25
14,08
82,63
89,98
11,13
32,22
58,66
69,85
60,61
51,91
34,22

Quadro 2 – Deputados mais votados nas RMs em 2010 e suas votações nas cidades-polo em. 2010
Deputados RMC X Curitiba
(2010)
Antônio Tadeu Veneri - PT- (R)
Antônioo Wandscheer - PT
Osmar Bertoldi - DEM - (R)
Fábio Camargo -PTB - (R)
Gilson de Souza - PSC
Gilberto Ribeiro - PSB
Ney Leprevost - PP - (R)
Edson da S.Praczyk - PRB - (R)
Roberto Aciolli - PV
Reinhold Stephanes Jr- PMDB(R)
Mauro Moraes Silva-PSDB-(R)
Marilei Lima - PSDB

Total
Paraná
48.862
53.556
39.643
37.786
34.713
103.740
79.760
50.074
45.708
43.417
42.062
56.516

Deputados RMM X Maringá
(2010)
Manoel Batista Jr.- PMN-(R)
Wilson Quinteiro-PSB-(R)
Evandro Júnior - PSDB
Enio José Verri- PT- (R)

Total
Paraná
41.891
43.791
41.083
87.080

votos Votos
RMC
41.223
39.824
32.335
21.277
19.327
100.737
69.779
28.618
44.828
22.412
38.841
28.566

votos Votos
RMM
40.173
36.851
24.176
48.991

%
84,37
74,36
81,57
56,31
55,68
97,11
87,49
57,15
98,07
51,62

Votos
Curitiba
31.556
6.426
29.100
17.307
12.292
41.710
57.937
17.762
31.740
13.253

%
76,55
16,14
90,00
81,34
63,60
41,40
83,03
62,07
70,80
59,13

92,34
50,54

36.302
15.877

93,46
55,58

%

%
95,90
84,15
58,85
56,26

Votos
Maringá
27.200
25.914
15.011
29.600

67,71
70,32
62,09
60,42
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Obs. Levantamento realizado em 25 municípios, acompanhando a legislação atual.
Deputados
RML
X
Londrina
(2010)
Luiz E. Cheida- PMDB- (R)
José Durval Amaral- DEM- (R)

Total
Paraná
48.247
62.275

votos Voto
RML
39.102
32.358

%
81,74
51,96

Votos
Londrina
29.488
3.387

%
74,77
10,47

Organizado por Tonella e Damascena (2012)
R – Reeleito
Entre os deputados considerados metropolitanos, nove foram reeleitos.Ocorreu uma migração
positiva das duas deputadas da RMC e da deputada da RMM, que se tornaram deputadas federais. No
sentido oposto, em Londrina Antônio Belinati decidiu não se candidatar por estar envolvido em
inúmeras denúncias de corrupção e o caso singular de Luís Strapasson da RMC, o único parlamentar
que carregava a bandeira metropolitana, saiu derrotado nas urnas.
Em 2010, por seu eleitorado, as RMs teriam potencial para eleger 24 deputados mas elegeram
18 apenas
2) Deputado com votação dispersa-dominante: um contraponto
Como contraponto ao perfil dos deputados metropolitanos, selecionou-se um caso extremo de
deputado característico de votação dispersa-dominante em Alexandre Curi (ou Khury). O deputado
Alexandre Curi reúne aspectos singulares em sua trajetória. Trata-se de um fenômeno eleitoral. Atingiu o
número de 131.988 votos na eleição de 2006 e 134.233 na de 2010, sendo o deputado mais votado em
ambas e sem necessitar de coeficiente eleitoral para sua eleição, pelo contrário, contribuiu para
conquistar mais cadeiras na ALEP para seu partido, o PMDB.
Trata-se de um típico deputado com votação dispersa-dominante. Em 2006 fez votos em 306 dos
399 municípios paranaenses, sendo sua maior votação nominal na capital, mas correspondendo apenas
1,18% dos votos válidos. Os municípios seguintes foram Pitanga, com 8.800 votos nominais e 47,47%
dos votos válidos; Sengés, com 5.539 votos nominais e 51,44% dos votos válidos. A maior dominância
ocorreu em Boa Esperança, controlando 64,64% dos votos válidosiii.
Nas eleições de 2010 concentrou ainda mais sua votação, mantendo a região de Pitanga e Sengés,
mas fazendo apenas 3.174 votos em Curitiba. (figura 1)
Os dados eleitorais de ambas as votações demonstram a estrema dominância em número elevado de
municípios onde conquistou sozinho 30% ou mais dos votos. Por esse critério, sua dominância ocorreu
em 23 municípios e em 2010 em 21.
Em 2006 ele fez 59,52% dos seus votos nos municípios de 5.001 até 20.000 hab.(59,52%). Já em
2010, Curi fez 70,83% nestes mesmo patamar (de 5.001 -20.000 hab.), entretanto, parece ter abandonado
o esforço em coletar votos em municípios muito pequenos , até 5.000 hab. , que passam a ter um
quantum menor na composição da sua massa de votos (de 16,67% em 2006, para 4,17% em 2010) . Ou
seja, percentualmente um "salto quântico" significativo.
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Figura 1 Votação de Alexandre Curi

se de um deputado cuja carreira esteve e está ancorada em lastro familístico, sendo o avô,
Trata-se
Aníbal (Khury) Curiiv, deputado estadual por várias legislaturas e presidente da casa. Amaneira de
Alexandre Curi potencializar sua capacidade de reelei
reeleição (concentra-se
se na reivindicação de benefícios e
recursos para seus eleitorados específicos
específicos, chave do modelo distributivista) baseada em uma enorme rede
assistencialista, na qual pessoas de poucos recursos que necessitam de atendimento na rede hospitalar de
Curitiba
e
região
recebem
Segundo informações coletadas em visita a ALEP, é um deputado que pouco usa a tribuna da casa para
discursar.
3) Qualidade da produção legislativa
Em levantamento anterior (Damascena &Tonella, 2012) realizou
realizou-se
se a análise dos projetos de lei
apresentados pelos deputados metropolitanos na legislatura 2017
2017-2010.
2010. Diante do fato de exercerem
pouco controle sobre questões orçamentárias, as iniciativas parlamentares são marcadas por limites e
constrangimentos institucionais, de form
formaa que, para sua sobrevivência política, dá pr
preferência a
proposições de leis de baixo efeito redistributivo e localistas, sempre que pode agir de forma
individualizada. Os deputados paranaenses estão impossibilitados de produzir o que Veiga ET AL
(2008), chama de “norma jurídica tida como relevante”,
”, bem como propor legislação mais “prestigiada”,
que está “de fato”, sob a esfera decisória do executivo:
Propor leis sobre matérias tributárias, fiscais, orçamentárias e de administração
pública (organ
(organização
ização do trabalho, efetivo e provimentos dos servidores públicos
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civis e militares) é uma prerrogativa do executivo estadual. Resta, portanto, aos
deputados estaduais, preferencialmente, propor leis de “utilidade pública”,
“homenagens” e “denominações de próprios públicos” (VeigaET AL, 2008,
p.16).
Diferentemente do que ocorre no congresso nacional, o regimento interno da ALEP, desestimula o
comportamento partidário, propiciando aos parlamentares “lançam-se" de maneira independente na
busca de sua reeleição. Dessa forma, não há uma correspondência com o “colégio de líderes”, resultando
em um corpo parlamentar orientado pela prática distributivista e personalista, favorecendo tanto o
fisiologismo nas votações com o governo em troca de recursos, como na apresentação de projetos de
cunho paroquialista que lhes garantam visibilidade na mídia local e, consequentemente, junto ao
eleitorado.
Entretanto, pelo que se pode observar, a atuação parlamentar na ALEP tem apresentado
características tanto do modelo distributivista, quanto partidário, confirmando o caráter multifacetado da
conexão eleitoral no Brasil e no caso paranaense:
Quando é permitida a atuação individual, o parlamentar utiliza-a para beneficiar
diretamente os seus eleitores (porkbarrel), por meio de projetos de lei
regionalizados, moções para a criação de entidades públicas a instituições de
sua região, indicações de cidadania honorária etc.. (Cervi, 2009, p.163)
A tipologia de projetos apresentados pelos Deputados é:
1) leis que “declaram de utilidade públicav leis que “denominam” pontes, estradas, escolas, prédios
públicos, etc. ou criam “dias comemorativos”, e leis que dão “títulos” para homenagear personalidades.
2) leis que criam, alteram ou regulamentam “políticas públicas” (saúde, educação, meio ambiente, etc.).
3) leis que tratam de aspectos da “administração pública” (cria cargos ou programas públicos, por
exemplo) ou de questões “orçamentárias”, criação, alteração e isenção de tributos, por exemplo.
(VEIGAETAL, 2008, p.18).
O total de projetos de lei dos deputados metropolitanos foi de 644. Na linha de argumentação que
aponta que a solicitação de declaração de entidades de utilidade públicas, sem maiores critérios, reforça
práticas clientelistas, entre os deputados listados, em torno de 159 foram projetos de leis (PLs) com esta
característica, ou 25%.
Individualmente, apresentaram maior número de PLs, pela ordem, o pastor Ney Leprovost(162),
Mauro Moraes (84), Osmar Bertoldi (77) Fábio Camargo (54) e Tadeu Veneri (41). Não está em questão
a qualidade das proposituras e, pela lógica do eleitor, foram bem sucedidos em apresentar grande volume
de propostas pois todos os listados foram reeleitos. Curi apresentou 44,16% de PLs em busca de
benefícios a entidades assistenciaisvi.
O segundo tipo de projeto de lei mais proposto foi criação, alteração ou regulamentação de
programas e políticas públicas (saúde, educação, meio ambiente, etc.),
A
criação
de
datas
comemorativas, concessão de títulos e denominação de ruas,
Conforme
ressaltamos
anteriormente, este tipo de projeto de lei permite às entidades condição junto ao Executivo, tendo maior
acesso às políticas públicas e que assumimos como passíveis de práticas paroquialistas, pois atendem as
demandas especificas da base do deputado.
Considerações finais
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Neste trabalho abordamos dois assuntos que, a priori, parecem distintos, mas na prática estão
intimamente ligados: regiões metropolitanas e representação política. Através de um levantamento da
literatura foi possível compreender as razões do descaso com o tema metropolitano, e da consequente
ausência da governança metropolitana na agenda dos gestores. O argumento central que orientou este
trabalho é que os problemas estruturais --mobilidade populacional, moradia, saneamento, sistema viário,
violência, entre outros – adquirem a dimensão metropolitana, mas a forma de atuação dos parlamentares
é local e paroquial, de atendimento às bases municipais.
As demais cidades que compõem as regiões metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina, restam
um papel secundário,muitas vezes como fornecedora de mão de obra, carregam o ônus do déficit de
programase políticas públicas. A sub-representação política destes municípios certamente faz parte da
causa dos muitos problemas sociais enfrentados por estas populações, principalmente no que se refere á
ausência do Estado.
Neste sentido, os números indicam que, a falta de um projeto mais amplo cooperação e integração.
As elites políticas das regiões metropolitanas de Maringá e Londrina optaram por priorizar suas práticas
personalistas, seguindo um cálculo puramente eleitoral, o que acaba pulverizando seu potencial de
representação ao eleger um número bastante baixo de deputados.
Os dados referentes à região metropolitana de Maringá (RMM) contradizemnossa hipótese inicial de
sub-representação, demonstrando, ao contrário, que na 16ª legislatura (2007-2010), se verifica uma
sobrerrepresentação a RMM na assembleia legislativa do Paraná.
Com seus 402.582 eleitores em 2006, a região metropolitana de Maringá elegeu quatro deputados,
tendo um quinto assumindo a vaga de suplente. Assim grosso modo e apenas com fins demonstrativos, a
RMM teria um deputado para cada 80.516 habitantes.
Por outro lado, a Região Metropolitana de Londrina confirma nossa hipótese de sub-representação,
pois mesmo tendo um eleitorado de 513.515 votantes (21,6% maior que o de Maringá), conseguiu eleger
apenas 3 deputados estaduais em 2006, ou seja, um deputado para cada 171.171 habitantes, ou seja, mais
que o dobro de eleitores por deputado do que aRMM.
Os dados apontam para o fato de que a característica presente nas RMs estudadas é a subrepresentação das cidades menores em relação ao poder econômico e social das cidades polo, que se
traduz também em poder político das suas elites, organizada em pequenos grupos na disputa pela
representação.
Com relação a nossa segunda hipótese, de que haveria um paroquialismo metropolitano “de fato”, o
resultado do estudo dos projetos apresentados, onde a recorrência e a ocorrência dos projetos de
concessão de título de utilidade pública para as bases eleitorais sugerem práticas localistas
paroquialistas, uma vez que estas entidades passam a usufruir de benefícios e têm acesso mais fácil a
recursos públicos. Confirmam-se as teses de Carvalho, de predominância do particularismo legislativo e
do predomínio do voto personalizado na arena eleitoral.
Em relação ao novo cenário da eleição de 2010, a RMM, que contava com cinco deputados eleitos
em 2006, não conseguiu repetir o mesmo desempenho, elegendo apenas quatro deputados: Dr. Batista
(PMN), Evandro Jr. (PSDB), Ênio Verri (PT) e Wilson Quinteiro, que havia ficado na suplência de sua
coligação e ocupando a vaga posteriormente.
No caso da RML, que apesar de seu eleitorado ser superior ao da RMM, já em 2006 não tinha
conseguido traduzir isto em uma maior representatividade política na esfera estadual, elegendo apenas
dois representantes. Seguindo a tendência de Maringá, a RML viu sua representação encolher ainda mais
em 2010, reelegendo apenas dois deputados,Cheida (PMDB) eDurval Amaral (DEM).Este último não
obteve uma sobre representação na cidade polo, perfazendo apenas 3.387 votos em Londrina. Sua
votação foiconcentrada em outro município metropolitano, Cambé, onde fez 13.853 votos.
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A RMC tem um histórico mais consolidado de tentativas de integração metropolitana e a
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC ser a única das coordenações
metropolitanas com dotação orçamentária condizente com a relevância de sua área de abrangência.
As questões apresentadas objetivam a reforçar a análise sobre a pouca integração, cooperação e falta
de políticas públicas conjuntas entre as regiões metropolitanas. Parece-nos que a ausência do tema
metropolitano da agenda dos gestores, se dá pela falta de um arcabouço legislativo que lhes forneça
suporte, demonstrando quão importante é a representação destas regiões na arena legislativa.
Assim, gestão metropolitana e representação têm implicação direta na vida cotidiana do cidadão
destes centros urbanos, que enfrentam problemas cada vez mais complexos, requerendo soluções
conjuntas e integradas, e não apenas servindo a interesses de acúmulo de capital político com vistas à
reeleição.
O veto-player a impedir a temática metropolitana localiza-se nas práticas paroquialistas dos
parlamentares, inclusive dos metropolitanos, que, se não atendem diretamente municípios, o recorte
passa por determinadas coortes de eleitores como evangélica, de segurança, sindical entre outras.
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Pesquisa financiada pela Fundação Araucária (PR)
Municípios concentrados dominados: define-se como “o clássico reduto brasileiro”, onde um deputado domina um grupo
de municípios contíguos. São indicadores o fato de as famílias dos candidatos terem tradições de poder na região e o acordo
com chefes locais. O indicativo da dominância fica em torno de 50% de votos em média do total dos votos válidos.
Mun concentrados compartilhados- característica de grandes áreas metropolitanas tais como a grande São Paulo, uma
determinada coorte de eleitores pode ser suficiente para eleger muitos candidatos.
Mun. dispersos- compartilhados - O candidatos têm perfis vinculados a determinadas a coortes de eleitores cujo apoio é
numericamente pequeno dentro de um único município. Dois exemplos comuns são os nipo-brasileiros e os evangélicos.
Essas coortes são coesas e leais mas compostas de pequenas fatias de muitos municípios.
Mun. dispersos dominados. Esse padrão se ajusta a candidatos que já ocuparam cargos burocráticos de nível estadual, com
um potencial clientelista substancial. Também é típico de candidatos que fazem acordos com líderes locais. A diferença é
que a concentração geográfica não aparece como regra e os votos são obtidos sem municípios tão dispersos fazendo acordos
onde quer que encontre chefes locais disponíveis.
iii
Curitiba contava com 903.933 votos válidos, Pitanga com 18.707, Sengés com 10.766 e Boa Esperança com 3.111.
iv
Segundo a Wikipédia: em 1988 foi reeleito para o seu nono mandato de deputado com votação recorde, e neste mesmo ano
foi eleito à Presidência da casa pela quinta vez. No dia 30 de agosto de 1999, faleceu aos 75 anos. Aníbal Khury foi um dos
responsáveis pela articulação da criação de 88 municípios paranaenses, ou seja, 22% das 399 cidades foram criadas por ele.
v
A declaração de entidade de utilidade pública pode ser pleiteada nos três níveis de governo. Por meio desse
reconhecimento, as entidades podem obter verbas, isenções, receber doações e demais benefícios do governo.
vi
O Deputado Alexandre Curi foi o campeão de votos no Estado, sendo reeleito com 131.988 votos. Na RMC fez 26.377
votos, mas representou apenas 20% do total. Não se caracteriza, portanto, como deputado metropolitano.
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