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Eleições e votos 

 

 Este Projeto tem por objetivo fazer uma analise sobre o deslocamento de candidatos a deputados 

estaduais e federais na cidade de São Borja, situada na fronteira oeste do Rio Grade do Sul no ano de 2010. 

Observaremos o sistema de voto proporcional e a conseqüente pulverização de votos a estes candidatos e que, 

mesmo sendo eleitos ou não eleitos, retornam a esta região em novos períodos eleitorais não oferecendo 

qualquer tipo de retorno. Os eleitos não retornam com qualquer tipo de projetos a serem desenvolvidos com a 

cidade e região, deixando a população de são Borja em um total abandono, o que poderia ser um elo entre os 

políticos e lideranças locais para com esses candidatos que concorrem ao pleito. 

Metodologia: 

  A pesquisa norteou-se pela utilização de fontes no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, 

configurando-se numa analise de tempo de curta duração, (eleição de 2010). Após a seleção das fontes 

coletadas e das bibliografias necessárias para a construção de nossa pesquisa, utilizamos o método quantitativo, 

onde apuramos os dados necessários que justificassem nossos objetivos propostos. 

Conclusão: 

  Com este trabalho chegamos à conclusão que as cidades estudadas que foram: São Borja, Maçambará, 

Itaqui e Uruguaiana, deixaram de eleger candidatos da mesma região, para dar preferência aos candidatos de 

outras regiões, pois o colégio eleitoral da região estudada soma-se em torno de 170.000 eleitores, o que daria 

para eleger dois deputados estaduais e contribuir consideravelmente na eleição de mais um deputado federal na 

região, haja vista que já temos um representante de São Borja como deputado federal e um deputado estadual 

pela cidade de Uruguaiana. Com isso surge o questionamento: O que fazer para essas comunidades a optarem 

por candidatos da região? Com campanhas de valorização do voto útil, do voto consciente ou solicitar aos 

nossos representantes na câmara e senado federal estudem uma reforma político-eleitoral séria e isenta de 

benesses a quem quer que seja. 
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