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Objetivo do Estudo 

q Mapear o comportamento político da Bancada 
de Educação no Congresso Nacional; 

 
q Identificar a atuação dos parlamentares 

membros a partir do seguinte recorte: 
público,  privado e privado não lucrativo. 

 



Perfil da Bancada da Educação 

Pesquisa realizada no Congresso Nacional no ano 
de  2015 (Legislatura 2015-2019). 
 
Análise de proposições, discursos, financiadores 
empresariais de campanha, entrevistas com 
deputados, senadores, assessores e consultores 
das Casas legislativas e aplicação de 
questionário junto aos deputados e senadores. 



Perfil da Bancada da Educação 

109 deputados (20%) e 47 senadores 
(57%) 
 
Critérios para definição: Comissões 
técnicas, frentes parlamentares (Mista 
da Educação e Implantação do PNE) e 
financiadores empresariais de campanha. 
 
 



Fonte: DIAP, 2015. 
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Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





Fonte: DIAP, 2015. 

Câmara - Profissão

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Administrador
Advogado

Agricultor familiar
Apresentador

Bancário
Biomédico

Cientista social
Comerciante
Economista
Empresário
Engenheiro

Estudante
Farmacêutico

Filósofo
Industriário

Jornalista
Médico

Não Informado
Outros

Político
Professor
Psicólogo

Registrador de imóveis
Servidor público

Vendedor


Gráf4

		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

Câmara - Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





Fonte: DIAP, 2015. 

Câmara - Faixa etária
0% 6%

20%

14%

36%

21%

3%

Não informado

Entre 18 e 29 anos

Entre 20 e 39 anos

Entre 40 e 49 anos

Entre 50 e 59 anos

Entre 60 e 69 anos

70 anos ou mais


Gráf1

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

Câmara - Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





Fonte: DIAP,2015. 

 

Câmara - Cor/Raça

83%

14%

2%

1%

Branca

Parda

Preta

Não informado


Gráf5

		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

Câmara - Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





Fonte: DIAP, 2015. 

Câmara - Faixa de Votação
1% 3%

8%

45%

37%

5%

1%

0%0%

Não informado

Até 25 mil votos

Entre 25 mil e 50 mil votos

Entre 50 mil e 100 mil votos

Entre 100 mil e 200 mil votos

Entre 200 mil e 300 mil votos

Entre 300 mil e 400 mil votos

Entre 400 mil e 500 mil votos

Acima de 500 mil votos


Gráf6

		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

Câmara - Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado
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0.018
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				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021
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0.106
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0.043
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0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não
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Bancada da Educação





Fonte: DIAP, 2015. 
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Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





Fonte: DIAP, 2015. 

Senado - Partido

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

DEM

PDT

PMDB

PP

PR

PROS

PSB

PSC

PSD

PSDB

PSol

PT

PTB

S/PART.


Gráf7

		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

Senado - Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





Fonte: DIAP, 2015. 

Senado - Profissão

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Administrador

Advogado

Bancário

Contador

Economista

Empresário

Estudante

Jornalista

Médico

Metalúrgico

Pedagogo
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Psicólogo

Radialista

Servidor público

Técnico


Gráf8

		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

Senado - Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





 
 

Fonte: DIAP, 2015. 
  

Senado - Cor/Raça

52%

35%

11% 2%

Branca

Não informado

Parda

Preta


Gráf9

		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

Senado - Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872



		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553



		



Bancada da Educação





 
 

Fonte: DIAP, 2015. 
  

Senado - Elite

45%

55%

Sim

Não


Gráf11

		Sim

		Não



Elite

Senado - Elite

0.447

0.553



Perfil - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		438		80.37%

				Parda		83		15.23%

				Preta		21		3.85%

				Não informado		3		0.55%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Perfil - Deputados da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		1		0.90%

				PCdoB		6		5.50%

				PDT		4		3.70%

				PHS		2		1.80%

				PMDB		10		9.20%

				PP		3		2.80%

				PPS		2		1.80%

				PR		3		2.80%

				PRB		1		0.90%

				Pros		9		8.30%

				PSB		6		5.50%

				PSC		2		1.80%

				PSD		8		7.30%

				PSDB		17		15.60%

				PSDC		1		0.90%

				PT		22		20.20%

				PTB		6		5.50%

				PTC		1		0.90%

				PTN		1		0.90%

				PV		3		2.80%

				SD		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		2		1.80%

				AL		1		0.90%

				AM		1		0.90%

				AP		2		1.80%

				BA		4		3.70%

				CE		8		7.30%

				DF		2		1.80%

				ES		6		5.50%

				GO		1		0.90%

				MA		3		2.80%

				MG		14		12.80%

				MS		1		0.90%

				MT		5		4.60%

				PA		4		3.70%

				PB		2		1.80%

				PE		3		2.80%

				PI		3		2.80%

				PR		8		7.30%

				RJ		9		8.30%

				RN		3		2.80%

				RO		1		0.90%

				RR		1		0.90%

				RS		4		3.70%

				SC		2		1.80%

				SE		1		0.90%

				SP		15		13.80%

				TO		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		0		0.00%

				Entre 18 e 29 anos		7		6.40%

				Entre 20 e 39 anos		22		20.20%

				Entre 40 e 49 anos		15		13.80%

				Entre 50 e 59 anos		39		35.80%

				Entre 60 e 69 anos		23		21.10%

				70 anos ou mais		3		2.80%

				Total		109		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		1		0.90%

				Até 25 mil votos		3		2.80%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		9		8.30%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		49		45.00%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		40		36.70%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		6		5.50%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		1		0.90%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		0		0.00%

				Acima de 500 mil votos		0		0.00%

				Total		109		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		2		1.80%

				Advogado		15		13.80%

				Agricultor familiar		1		0.90%

				Apresentador		1		0.90%

				Bancário		2		1.80%

				Biomédico		1		0.90%

				Cientista social		1		0.90%

				Comerciante		2		1.80%

				Economista		4		3.70%

				Empresário		31		28.40%

				Engenheiro		5		4.60%

				Estudante		3		2.80%

				Farmacêutico		1		0.90%

				Filósofo		1		0.90%

				Industriário		1		0.90%

				Jornalista		1		0.90%

				Médico		11		10.10%

				Não Informado		2		1.80%

				Outros		1		0.90%

				Político		1		0.90%

				Professor		12		11.00%

				Psicólogo		1		0.90%

				Registrador de imóveis		1		0.90%

				Servidor público		7		6.40%

				Vendedor		1		0.90%

				Total		109		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		54		49.50%

				Reeleito		55		50.50%

				Total		109		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		5		4.60%

				Eleito na Ativa		99		90.80%

				Eleito Licenciado		5		4.60%

				Total		109		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		16		14.70%

				Não		93		85.30%

				Total		109		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		36		33.00%

				Não		73		67.00%

				Total		109		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		0		0.00%

				Não		109		100.00%

				Total		109		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		2		1.80%

				Não		107		98.20%

				Total		109		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		10		9.20%

				Não		99		90.80%

				Total		109		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		47		43.10%

				Não		62		56.90%

				Total		109		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		6		5.50%

				Não		103		94.50%

				Total		109		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		71.60%

				Não		31		28.40%

				Total		109		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		14		12.80%

				Não		95		87.20%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		60		55.00%

				Não		49		45.00%

				Total		109		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		64		58.70%

				Não		45		41.30%

				Total		109		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		91		83.50%

				Parda		15		13.80%

				Preta		2		1.80%

				Não informado		1		0.90%

				Total		109		100.00%





Perfil - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.41%

				Atual - 2011-2019		54		65.06%

				Novo - 2015-2023		22		26.51%

				Reeleito - 2015-2023		5		6.02%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		48		57.83%

				Parda		9		10.84%

				Preta		1		1.20%

				Não informado		25		30.12%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





Perfil - Senado da Bancada

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		4		8.50%

				PDT		4		8.50%

				PMDB		9		19.10%

				PP		4		8.50%

				PR		1		2.10%

				PROS		1		2.10%

				PSB		5		10.60%

				PSC		1		2.10%

				PSD		2		4.30%

				PSDB		5		10.60%

				PSol		1		2.10%

				PT		8		17.00%

				PTB		1		2.10%

				S/PART.		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		1		2.10%

				AM		1		2.10%

				AP		1		2.10%

				BA		3		6.40%

				CE		1		2.10%

				DF		2		4.30%

				ES		2		4.30%

				GO		2		4.30%

				MA		2		4.30%

				MG		2		4.30%

				MS		1		2.10%

				MT		1		2.10%

				PA		1		2.10%

				PB		1		2.10%

				PE		3		6.40%

				PI		2		4.30%

				PR		2		4.30%

				RJ		2		4.30%

				RN		2		4.30%

				RO		1		2.10%

				RR		2		4.30%

				RS		3		6.40%

				SC		2		4.30%

				SE		3		6.40%

				SP		2		4.30%

				TO		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		4		8.50%

				Advogado		5		10.60%

				Bancário		1		2.10%

				Contador		1		2.10%

				Economista		2		4.30%

				Empresário		17		36.20%

				Estudante		1		2.10%

				Jornalista		2		4.30%

				Médico		3		6.40%

				Metalúrgico		1		2.10%

				Pedagogo		1		2.10%

				Professor		3		6.40%

				Psicólogo		1		2.10%

				Radialista		2		4.30%

				Servidor público		2		4.30%

				Técnico		1		2.10%

				Total		47		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		4.30%

				Atual - 2011-2019		29		61.70%

				Novo - 2015-2023		14		29.80%

				Reeleito - 2015-2023		2		4.20%

				Total		47		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		9		19.10%

				Não		38		80.90%

				Total		47		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		18		38.30%

				Não		29		61.70%

				Total		47		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		6		12.80%

				Não		41		87.20%

				Total		47		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		19		40.40%

				Não		28		59.60%

				Total		47		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		1		2.10%

				Não		46		97.90%

				Total		47		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		95.70%

				Não		2		4.30%

				Total		47		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		21		44.70%

				Não		26		55.30%

				Total		47		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		2		4.30%

				Não		45		95.70%

				Total		47		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				Branca		24		51.10%

				Não informado		16		34.00%

				Parda		6		10.60%

				Preta		1		2.10%

				Total		47		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Tabelas e Gráficos - Deputados

		



Bancada da Educação



Tabelas e Gráficos - Senadores

		Não informado

		Entre 18 e 29 anos

		Entre 20 e 39 anos

		Entre 40 e 49 anos

		Entre 50 e 59 anos

		Entre 60 e 69 anos

		70 anos ou mais



Faixa etária

0

0.064

0.202

0.138

0.358

0.211

0.028



		Branca

		Parda

		Preta

		Não informado



Cor/Raça

0.835

0.138

0.018

0.009



		Sim

		Não



Feminina

0.147

0.853



		DEM

		PCdoB

		PDT

		PHS

		PMDB

		PP

		PPS

		PR

		PRB

		Pros

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSDC

		PT

		PTB

		PTC

		PTN

		PV

		SD



Partido

0.009

0.055

0.037

0.018

0.092

0.028

0.018

0.028

0.009

0.083

0.055

0.018

0.073

0.156

0.009

0.202

0.055

0.009

0.009

0.028

0.009



		Administrador

		Advogado

		Agricultor familiar

		Apresentador

		Bancário

		Biomédico

		Cientista social

		Comerciante

		Economista

		Empresário

		Engenheiro

		Estudante

		Farmacêutico

		Filósofo

		Industriário

		Jornalista

		Médico

		Não Informado

		Outros

		Político

		Professor

		Psicólogo

		Registrador de imóveis

		Servidor público

		Vendedor



Profissão

0.018

0.138

0.009

0.009

0.018

0.009

0.009

0.018

0.037

0.284

0.046

0.028

0.009

0.009

0.009

0.009

0.101

0.018

0.009

0.009

0.11

0.009

0.009

0.064

0.009



		Não informado

		Até 25 mil votos

		Entre 25 mil e 50 mil votos

		Entre 50 mil e 100 mil votos

		Entre 100 mil e 200 mil votos

		Entre 200 mil e 300 mil votos

		Entre 300 mil e 400 mil votos

		Entre 400 mil e 500 mil votos

		Acima de 500 mil votos



Faixa de Votação

0.009

0.028

0.083

0.45

0.367

0.055

0.009

0

0



		Sim

		Não



Elite

0.128

0.872
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						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%





		Branca

		Não informado

		Parda

		Preta



Cor/Raça

0.511

0.34

0.106

0.021



		Sim

		Não



Feminina

0.191

0.809



		DEM

		PDT

		PMDB

		PP

		PR

		PROS

		PSB

		PSC

		PSD

		PSDB

		PSol

		PT

		PTB

		S/PART.



Partido

0.085

0.085

0.191

0.085

0.021

0.021

0.106

0.021

0.043

0.106

0.021

0.17

0.021

0.021



		Administrador

		Advogado

		Bancário

		Contador

		Economista

		Empresário

		Estudante

		Jornalista

		Médico

		Metalúrgico

		Pedagogo

		Professor

		Psicólogo

		Radialista

		Servidor público

		Técnico



Profissão

0.085

0.106

0.021

0.021

0.043

0.362

0.021

0.043

0.064

0.021

0.021

0.064

0.021

0.043

0.043

0.021



		Sim

		Não



Elite

0.447

0.553
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O perfil do financiamento empresarial de 
campanha da Bancada da Educação  
 

Aspectos: 

1.proporção de financiamento oriundo do setor 
empresarial como um todo. 

2.proporção do financiamento oriundo do setor 
econômico da educação. 
 

 
 

 

 

 



Fonte: DIAP, 2015, com dados do TSE. 

Quantidade 
de doações

% Valor total das doações

Comercialização de bens ou realização de eventos 7                  0,00% 2.230,00R$                            

Doações pela Internet 3.733          0,90% 1.190.798,23R$                    
Recursos de origens não identificadas 146             0,00% 561.326,28R$                       
Recursos de outros candidatos/comitês 129.650     30,40% 918.346.499,67R$               
Recursos de partido político 36.502        8,60% 1.299.675.206,24R$            
Recursos de pessoas físicas 179.947     42,20% 492.321.284,76R$               
Recursos de pessoas jurídicas 40.477        9,50% 1.299.939.674,36R$            
Recursos próprios 35.550        8,30% 376.348.954,33R$               
Rendimentos de aplicações financeiras 661             0,20% 171.568,73R$                       
Total 426.673     100,00% 4.388.557.542,60R$            

Total de doações para todos candidatos às 
Eleições 2014

Tipo de Doação (Receita)

Visão geral do 
Financiamento de Campanha 


Deputados 2014

		

				Visão geral do financiamento de campanha das Eleições 2014

				Tipo de Doação (Receita)		Total de doações para todos candidatos às Eleições 2014								Total de doações para todos os candidatos a deputado federal nas Eleições 2014								Total de doações para todos os deputados federais eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2014 em agosto de 2015

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%		Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%		Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Comercialização de bens ou realização de eventos		7		0.00%		$   2,230.00		0.00%		1		0.00%		$   230.00		0.00%		1		0.00%		$   230.00		0.00%

				Doações pela Internet		3,733		0.90%		$   1,190,798.23		0.00%		1,004		0.80%		$   602,546.23		0.10%		538		1.10%		$   113,088.53		0.00%

				Recursos de origens não identificadas		146		0.00%		$   561,326.28		0.00%		55		0.00%		$   150,793.03		0.00%		21		0.00%		$   132,901.43		0.00%

				Recursos de outros candidatos/comitês		129,650		30.40%		$   918,346,499.67		20.90%		31,663		25.30%		$   107,907,192.24		9.20%		12,259		24.60%		$   58,249,446.58		7.60%

				Recursos de partido político		36,502		8.60%		$   1,299,675,206.24		29.60%		12,385		9.90%		$   434,353,561.94		37.00%		4,788		9.60%		$   310,881,278.98		40.30%

				Recursos de pessoas físicas		179,947		42.20%		$   492,321,284.76		11.20%		54,136		43.30%		$   153,374,371.65		13.10%		22,016		44.20%		$   83,431,276.01		10.80%

				Recursos de pessoas jurídicas		40,477		9.50%		$   1,299,939,674.36		29.60%		14,716		11.80%		$   351,609,465.03		29.90%		7,967		16.00%		$   253,255,468.77		32.80%

				Recursos próprios		35,550		8.30%		$   376,348,954.33		8.60%		10,711		8.60%		$   126,085,599.81		10.70%		2,124		4.30%		$   64,875,606.51		8.40%

				Rendimentos de aplicações financeiras		661		0.20%		$   171,568.73		0.00%		256		0.20%		$   76,963.35		0.00%		115		0.20%		$   60,132.18		0.00%

				Total		426,673		100.00%		$   4,388,557,542.60		100.00%		124,927		100.00%		$   1,174,160,723.28		100.00%		49,829		100.00%		$   770,999,428.99		100.00%

				Doações de Pessoa Jurídica para todos os deputados federais eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2014 em agosto de 2015

				Grande setores econômicos		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		34		0.43%

				Alojamento e alimentação		82		1.03%

				Artes, cultura, esporte e recreação		20		0.25%

				Atividades administrativas e serviços complementares		370		4.64%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		378		4.74%

				Atividades imobiliárias		200		2.51%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		344		4.32%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		1,660		20.84%

				Construção		1,024		12.85%

				Educação		81		1.02%

				Eletricidade e gás		54		0.68%

				Indústrias de transformação		2,207		27.70%

				Informação e comunicação		828		10.39%

				Não informado		243		3.05%

				Outras atividades de serviços		117		1.47%

				Saúde humana e serviços sociais		68		0.85%

				Transporte, armazenagem e correio		257		3.23%

				Total		7,967		100.00%

				Grande setores econômicos		UF

						AC				AL				AM				AP				BA				CE				DF				ES				GO				MA				MG				MS				MT				PA				PB				PE				PI				PR				RJ				RN				RO				RR				RS				SC				SE				SP				TO				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		14.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		4		11.80%		- 0		0.00%		6		17.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		6		17.60%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		23.50%		1		2.90%		34		100.00%

				Alojamento e alimentação		4		4.90%		- 0		0.00%		2		2.40%		1		1.20%		8		9.80%		4		4.90%		2		2.40%		4		4.90%		5		6.10%		1		1.20%		9		11.00%		1		1.20%		1		1.20%		2		2.40%		- 0		0.00%		2		2.40%		1		1.20%		10		12.20%		3		3.70%		2		2.40%		1		1.20%		- 0		0.00%		1		1.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		16		19.50%		2		2.40%		82		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		20.00%		1		5.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		10.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		5.00%		- 0		0.00%		3		15.00%		2		10.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		10.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		25.00%		- 0		0.00%		20		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		1		0.30%		1		0.30%		11		3.00%		1		0.30%		19		5.10%		13		3.50%		1		0.30%		11		3.00%		17		4.60%		4		1.10%		59		15.90%		- 0		0.00%		1		0.30%		6		1.60%		1		0.30%		16		4.30%		11		3.00%		47		12.70%		14		3.80%		2		0.50%		3		0.80%		1		0.30%		24		6.50%		13		3.50%		10		2.70%		81		21.90%		2		0.50%		370		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		- 0		0.00%		3		0.80%		1		0.30%		- 0		0.00%		18		4.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		1.30%		21		5.60%		- 0		0.00%		91		24.10%		5		1.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		1.10%		11		2.90%		3		0.80%		30		7.90%		22		5.80%		4		1.10%		- 0		0.00%		2		0.50%		35		9.30%		10		2.60%		18		4.80%		90		23.80%		5		1.30%		378		100.00%

				Atividades imobiliárias		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		6		3.00%		2		1.00%		1		0.50%		4		2.00%		14		7.00%		3		1.50%		19		9.50%		2		1.00%		- 0		0.00%		2		1.00%		2		1.00%		14		7.00%		1		0.50%		21		10.50%		23		11.50%		1		0.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		13		6.50%		6		3.00%		- 0		0.00%		65		32.50%		1		0.50%		200		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		3		0.90%		3		0.90%		6		1.70%		2		0.60%		12		3.50%		8		2.30%		8		2.30%		2		0.60%		9		2.60%		7		2.00%		59		17.20%		8		2.30%		- 0		0.00%		2		0.60%		2		0.60%		17		4.90%		1		0.30%		14		4.10%		15		4.40%		2		0.60%		2		0.60%		- 0		0.00%		55		16.00%		14		4.10%		1		0.30%		91		26.50%		1		0.30%		344		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		13		0.80%		15		0.90%		68		4.10%		6		0.40%		76		4.60%		39		2.30%		24		1.40%		42		2.50%		100		6.00%		69		4.20%		251		15.10%		25		1.50%		23		1.40%		54		3.30%		4		0.20%		49		3.00%		85		5.10%		122		7.30%		62		3.70%		11		0.70%		18		1.10%		7		0.40%		155		9.30%		41		2.50%		2		0.10%		290		17.50%		9		0.50%		1,660		100.00%

				Construção		7		0.70%		3		0.30%		6		0.60%		- 0		0.00%		120		11.70%		30		2.90%		7		0.70%		11		1.10%		62		6.10%		15		1.50%		167		16.30%		8		0.80%		31		3.00%		21		2.10%		12		1.20%		41		4.00%		29		2.80%		46		4.50%		43		4.20%		8		0.80%		17		1.70%		6		0.60%		68		6.60%		31		3.00%		3		0.30%		231		22.60%		1		0.10%		1,024		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		1		1.20%		1		1.20%		5		6.20%		10		12.30%		7		8.60%		3		3.70%		- 0		0.00%		12		14.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		- 0		0.00%		1		1.20%		6		7.40%		6		7.40%		3		3.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		4		4.90%		- 0		0.00%		1		1.20%		18		22.20%		- 0		0.00%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		1		1.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		3.70%		1		1.90%		- 0		0.00%		4		7.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		14.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.90%		- 0		0.00%		1		1.90%		- 0		0.00%		1		1.90%		- 0		0.00%		7		13.00%		8		14.80%		- 0		0.00%		17		31.50%		3		5.60%		54		100.00%

				Indústrias de transformação		2		0.10%		16		0.70%		26		1.20%		3		0.10%		116		5.30%		30		1.40%		1		0.00%		47		2.10%		165		7.50%		12		0.50%		403		18.30%		61		2.80%		69		3.10%		38		1.70%		27		1.20%		104		4.70%		25		1.10%		134		6.10%		48		2.20%		14		0.60%		11		0.50%		1		0.00%		330		15.00%		95		4.30%		6		0.30%		418		18.90%		5		0.20%		2,207		100.00%

				Informação e comunicação		- 0		0.00%		1		0.10%		1		0.10%		- 0		0.00%		3		0.40%		4		0.50%		5		0.60%		- 0		0.00%		4		0.50%		6		0.70%		142		17.10%		7		0.80%		- 0		0.00%		8		1.00%		2		0.20%		2		0.20%		- 0		0.00%		83		10.00%		10		1.20%		1		0.10%		2		0.20%		- 0		0.00%		21		2.50%		10		1.20%		- 0		0.00%		513		62.00%		3		0.40%		828		100.00%

				Não informado		- 0		0.00%		1		0.40%		3		1.20%		- 0		0.00%		6		2.50%		3		1.20%		2		0.80%		6		2.50%		3		1.20%		1		0.40%		67		27.60%		13		5.30%		3		1.20%		2		0.80%		2		0.80%		6		2.50%		1		0.40%		30		12.30%		8		3.30%		4		1.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		42		17.30%		15		6.20%		2		0.80%		19		7.80%		4		1.60%		243		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		1.70%		1		0.90%		- 0		0.00%		14		12.00%		3		2.60%		- 0		0.00%		10		8.50%		1		0.90%		1		0.90%		7		6.00%		- 0		0.00%		12		10.30%		- 0		0.00%		3		2.60%		14		12.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		3.40%		1		0.90%		- 0		0.00%		44		37.60%		- 0		0.00%		117		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		12		17.60%		2		2.90%		- 0		0.00%		4		5.90%		3		4.40%		- 0		0.00%		17		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		4.40%		- 0		0.00%		3		4.40%		1		1.50%		1		1.50%		6		8.80%		- 0		0.00%		4		5.90%		- 0		0.00%		3		4.40%		1		1.50%		- 0		0.00%		8		11.80%		- 0		0.00%		68		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		3		1.20%		1		0.40%		5		1.90%		- 0		0.00%		10		3.90%		4		1.60%		1		0.40%		12		4.70%		23		8.90%		1		0.40%		39		15.20%		9		3.50%		4		1.60%		4		1.60%		1		0.40%		5		1.90%		- 0		0.00%		29		11.30%		18		7.00%		- 0		0.00%		4		1.60%		1		0.40%		16		6.20%		18		7.00%		- 0		0.00%		48		18.70%		1		0.40%		257		100.00%

				Total		34		0.40%		44		0.60%		130		1.60%		14		0.20%		420		5.30%		147		1.80%		62		0.80%		174		2.20%		436		5.50%		119		1.50%		1,361		17.10%		140		1.80%		133		1.70%		151		1.90%		57		0.70%		290		3.60%		165		2.10%		580		7.30%		292		3.70%		49		0.60%		64		0.80%		19		0.20%		780		9.80%		263		3.30%		43		0.50%		1,962		24.60%		38		0.50%		7,967		100.00%

				Grande setores econômicos		Região

						Norte				Nordeste				Sul				Sudeste				Centro-Oeste				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		3		8.80%		11		32.40%		1		2.90%		15		44.10%		4		11.80%		34		100.00%

				Alojamento e alimentação		12		14.60%		18		22.00%		11		13.40%		32		39.00%		9		11.00%		82		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		6		30.00%		5		25.00%		9		45.00%		- 0		0.00%		20		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		25		6.80%		77		20.80%		84		22.70%		165		44.60%		19		5.10%		370		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		8		2.10%		61		16.10%		75		19.80%		208		55.00%		26		6.90%		378		100.00%

				Atividades imobiliárias		3		1.50%		29		14.50%		40		20.00%		111		55.50%		17		8.50%		200		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		16		4.70%		53		15.40%		83		24.10%		167		48.50%		25		7.30%		344		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		175		10.50%		350		21.10%		318		19.20%		645		38.90%		172		10.40%		1,660		100.00%

				Construção		58		5.70%		261		25.50%		145		14.20%		452		44.10%		108		10.50%		1,024		100.00%

				Educação		4		4.90%		14		17.30%		10		12.30%		40		49.40%		13		16.00%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		5		9.30%		4		7.40%		15		27.80%		30		55.60%		- 0		0.00%		54		100.00%

				Indústrias de transformação		86		3.90%		350		15.90%		559		25.30%		916		41.50%		296		13.40%		2,207		100.00%

				Informação e comunicação		14		1.70%		19		2.30%		114		13.80%		665		80.30%		16		1.90%		828		100.00%

				Não informado		9		3.70%		26		10.70%		87		35.80%		100		41.20%		21		8.60%		243		100.00%

				Outras atividades de serviços		7		6.00%		15		12.80%		8		6.80%		82		70.10%		5		4.30%		117		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		7		10.30%		18		26.50%		5		7.40%		35		51.50%		3		4.40%		68		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		18		7.00%		22		8.60%		63		24.50%		117		45.50%		37		14.40%		257		100.00%

				Total		450		5.60%		1,334		16.70%		1,623		20.40%		3,789		47.60%		771		9.70%		7,967		100.00%

				Grande setores econômicos		Partido

						DEM				PC do B				PDT				PEN				PHS				PMDB				PMN				PP				PPS				PR				PRB				PROS				PRP				PRTB				PSB				PSC				PSD				PSDB				PSDC				PSOL				PT				PT do B				PTB				PTC				PTN				PV				SD				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		1		2.90%		3		8.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		11.80%		- 0		0.00%		1		2.90%		2		5.90%		1		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		10		29.40%		- 0		0.00%		1		2.90%		7		20.60%		- 0		0.00%		2		5.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		34		100.00%

				Alojamento e alimentação		2		2.40%		3		3.70%		5		6.10%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		9		11.00%		- 0		0.00%		5		6.10%		5		6.10%		1		1.20%		2		2.40%		1		1.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		2.40%		1		1.20%		5		6.10%		15		18.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		17		20.70%		- 0		0.00%		1		1.20%		- 0		0.00%		4		4.90%		4		4.90%		- 0		0.00%		82		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		2		10.00%		1		5.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		5.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		5.00%		1		5.00%		2		10.00%		2		10.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		40.00%		- 0		0.00%		2		10.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		20		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		9		2.40%		10		2.70%		5		1.40%		2		0.50%		9		2.40%		57		15.40%		- 0		0.00%		13		3.50%		21		5.70%		8		2.20%		3		0.80%		7		1.90%		4		1.10%		- 0		0.00%		25		6.80%		5		1.40%		38		10.30%		44		11.90%		- 0		0.00%		1		0.30%		73		19.70%		- 0		0.00%		10		2.70%		- 0		0.00%		2		0.50%		4		1.10%		20		5.40%		370		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		21		5.60%		8		2.10%		6		1.60%		- 0		0.00%		2		0.50%		77		20.40%		- 0		0.00%		27		7.10%		15		4.00%		4		1.10%		1		0.30%		2		0.50%		1		0.30%		- 0		0.00%		12		3.20%		3		0.80%		44		11.60%		88		23.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		39		10.30%		2		0.50%		5		1.30%		- 0		0.00%		2		0.50%		8		2.10%		11		2.90%		378		100.00%

				Atividades imobiliárias		8		4.00%		2		1.00%		5		2.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		27		13.50%		- 0		0.00%		25		12.50%		15		7.50%		4		2.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		0.50%		- 0		0.00%		6		3.00%		8		4.00%		15		7.50%		45		22.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		28		14.00%		- 0		0.00%		4		2.00%		- 0		0.00%		2		1.00%		4		2.00%		1		0.50%		200		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		11		3.20%		8		2.30%		15		4.40%		- 0		0.00%		3		0.90%		40		11.60%		- 0		0.00%		13		3.80%		20		5.80%		15		4.40%		2		0.60%		9		2.60%		2		0.60%		- 0		0.00%		17		4.90%		2		0.60%		13		3.80%		56		16.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		84		24.40%		- 0		0.00%		15		4.40%		- 0		0.00%		6		1.70%		6		1.70%		7		2.00%		344		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		57		3.40%		17		1.00%		33		2.00%		22		1.30%		4		0.20%		205		12.30%		1		0.10%		184		11.10%		76		4.60%		39		2.30%		9		0.50%		23		1.40%		9		0.50%		7		0.40%		72		4.30%		14		0.80%		130		7.80%		186		11.20%		5		0.30%		7		0.40%		321		19.30%		3		0.20%		86		5.20%		27		1.60%		1		0.10%		81		4.90%		41		2.50%		1,660		100.00%

				Construção		48		4.70%		28		2.70%		35		3.40%		- 0		0.00%		5		0.50%		110		10.70%		1		0.10%		67		6.50%		22		2.10%		35		3.40%		15		1.50%		22		2.10%		12		1.20%		- 0		0.00%		54		5.30%		16		1.60%		86		8.40%		177		17.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		235		22.90%		1		0.10%		26		2.50%		- 0		0.00%		5		0.50%		15		1.50%		9		0.90%		1,024		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		2		2.50%		1		1.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		9		11.10%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		2.50%		1		1.20%		- 0		0.00%		3		3.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		7		8.60%		4		4.90%		5		6.20%		23		28.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		17		21.00%		- 0		0.00%		6		7.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		6		11.10%		- 0		0.00%		10		18.50%		13		24.10%		1		1.90%		1		1.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		9.30%		6		11.10%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		10		18.50%		- 0		0.00%		1		1.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.90%		54		100.00%

				Indústrias de transformação		93		4.20%		27		1.20%		28		1.30%		5		0.20%		7		0.30%		399		18.10%		- 0		0.00%		192		8.70%		75		3.40%		68		3.10%		22		1.00%		27		1.20%		2		0.10%		- 0		0.00%		157		7.10%		17		0.80%		188		8.50%		381		17.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		357		16.20%		1		0.00%		64		2.90%		1		0.00%		5		0.20%		44		2.00%		47		2.10%		2,207		100.00%

				Informação e comunicação		14		1.70%		27		3.30%		10		1.20%		- 0		0.00%		81		9.80%		28		3.40%		- 0		0.00%		18		2.20%		10		1.20%		14		1.70%		- 0		0.00%		5		0.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		9		1.10%		6		0.70%		51		6.20%		52		6.30%		- 0		0.00%		1		0.10%		411		49.60%		2		0.20%		56		6.80%		- 0		0.00%		5		0.60%		22		2.70%		6		0.70%		828		100.00%

				Não informado		6		2.50%		1		0.40%		4		1.60%		1		0.40%		3		1.20%		50		20.60%		- 0		0.00%		39		16.00%		6		2.50%		7		2.90%		4		1.60%		5		2.10%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		18		7.40%		3		1.20%		12		4.90%		50		20.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		21		8.60%		- 0		0.00%		9		3.70%		- 0		0.00%		1		0.40%		- 0		0.00%		3		1.20%		243		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		7		6.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		0.90%		8		6.80%		- 0		0.00%		5		4.30%		7		6.00%		- 0		0.00%		1		0.90%		9		7.70%		1		0.90%		- 0		0.00%		17		14.50%		1		0.90%		6		5.10%		10		8.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		9		7.70%		- 0		0.00%		3		2.60%		- 0		0.00%		1		0.90%		31		26.50%		- 0		0.00%		117		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		1		1.50%		1		1.50%		12		17.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		9		13.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		7.40%		- 0		0.00%		2		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		5.90%		1		1.50%		2		2.90%		12		17.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		14		20.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.50%		4		5.90%		68		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		6		2.30%		5		1.90%		4		1.60%		- 0		0.00%		1		0.40%		45		17.50%		1		0.40%		19		7.40%		9		3.50%		10		3.90%		3		1.20%		3		1.20%		2		0.80%		- 0		0.00%		11		4.30%		1		0.40%		14		5.40%		47		18.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		36		14.00%		- 0		0.00%		20		7.80%		3		1.20%		- 0		0.00%		4		1.60%		13		5.10%		257		100.00%

				Total		279		3.50%		150		1.90%		163		2.00%		30		0.40%		116		1.50%		1,083		13.60%		3		0.00%		618		7.80%		298		3.70%		213		2.70%		64		0.80%		118		1.50%		34		0.40%		7		0.10%		413		5.20%		83		1.00%		616		7.70%		1,204		15.10%		5		0.10%		10		0.10%		1,687		21.20%		9		0.10%		310		3.90%		31		0.40%		34		0.40%		224		2.80%		165		2.10%		7,967		100.00%

				Deputados		Doações recebidas do grande setor econômico Educação nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Miro Teixeira		2		2.50%		$   400,000.00		10.20%

				Ricardo Tripoli		1		1.20%		$   300,000.00		7.60%

				Átila Lira		5		6.20%		$   286,000.00		7.30%

				Lelo Coimbra		6		7.40%		$   262,002.84		6.70%

				Carlos Zarattini		2		2.50%		$   250,000.00		6.40%

				Alex Canziani		3		3.70%		$   230,000.00		5.80%

				Maria do Rosário		3		3.70%		$   210,000.00		5.30%

				Arnon Bezerra		2		2.50%		$   204,400.00		5.20%

				Heráclito Fortes		1		1.20%		$   200,000.00		5.10%

				Reginaldo Lopes		2		2.50%		$   200,000.00		5.10%

				Izalci		9		11.10%		$   170,010.34		4.30%

				Patrus Ananias		1		1.20%		$   150,000.00		3.80%

				Paulo Teixeira		5		6.20%		$   130,340.00		3.30%

				Shéridan		1		1.20%		$   112,000.00		2.80%

				Osmar Serraglio		2		2.50%		$   101,007.51		2.60%

				Carlos Sampaio		1		1.20%		$   100,000.00		2.50%

				Rogério Rosso		1		1.20%		$   100,000.00		2.50%

				Samuel Moreira		3		3.70%		$   80,000.00		2.00%

				Danilo Forte		1		1.20%		$   50,000.00		1.30%

				Floriano Pesaro		2		2.50%		$   50,000.00		1.30%

				Pastor Eurico		1		1.20%		$   50,000.00		1.30%

				Ricardo Izar		1		1.20%		$   50,000.00		1.30%

				Raquel Muniz		4		4.90%		$   37,800.00		1.00%

				Giuseppe Vecci		3		3.70%		$   32,900.00		0.80%

				Daniel Almeida		1		1.20%		$   25,000.00		0.60%

				Odair Cunha		1		1.20%		$   23,132.16		0.60%

				Adelmo Carneiro Leão		1		1.20%		$   20,000.00		0.50%

				Diego Andrade		1		1.20%		$   20,000.00		0.50%

				Sérgio Vidigal		1		1.20%		$   20,000.00		0.50%

				Weliton Prado		2		2.50%		$   20,000.00		0.50%

				Otavio Leite		1		1.20%		$   10,009.43		0.30%

				Raimundo Gomes de Matos		2		2.50%		$   10,000.00		0.30%

				Alex Manente		2		2.50%		$   8,533.32		0.20%

				Walter Ihoshi		1		1.20%		$   5,976.00		0.20%

				Jozi Rocha		1		1.20%		$   5,000.00		0.10%

				Atila Lins		1		1.20%		$   3,000.00		0.10%

				João Derly		1		1.20%		$   2,700.00		0.10%

				Luiz Nishimori		1		1.20%		$   2,500.00		0.10%

				Beto Salame		1		1.20%		$   1,500.00		0.00%

				Laércio Oliveira		1		1.20%		$   1,002.23		0.00%

				Total		81		100.00%		$   3,934,813.83		100.00%

				Nível de Investimento		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		1		0.00%		$   1,200,000.00		0.50%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		7		0.10%		$   4,950,000.00		2.00%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		440		5.50%		$   91,581,607.09		36.20%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		3,307		41.50%		$   141,448,601.83		55.90%

				Até R$ 10 mil		4,212		52.90%		$   14,075,259.85		5.60%

				Total		7,967		100.00%		$   253,255,468.77		100.00%

				Grande setores econômicos		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		34		0.40%		$   2,664,881.71		1.10%

				Alojamento e alimentação		82		1.00%		$   1,558,235.25		0.60%

				Artes, cultura, esporte e recreação		20		0.30%		$   220,433.00		0.10%

				Atividades administrativas e serviços complementares		370		4.60%		$   8,607,973.55		3.40%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		378		4.70%		$   20,385,232.23		8.00%

				Atividades imobiliárias		200		2.50%		$   7,092,800.16		2.80%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		344		4.30%		$   9,798,062.87		3.90%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		1,660		20.80%		$   49,783,757.75		19.70%

				Construção		1,024		12.90%		$   43,173,384.61		17.00%

				Educação		81		1.00%		$   3,934,813.83		1.60%

				Eletricidade e gás		54		0.70%		$   3,735,000.00		1.50%

				Indústrias de transformação		2,207		27.70%		$   68,816,051.71		27.20%

				Informação e comunicação		828		10.40%		$   4,329,203.76		1.70%

				Não informado		243		3.10%		$   14,491,737.57		5.70%

				Outras atividades de serviços		117		1.50%		$   2,300,946.93		0.90%

				Saúde humana e serviços sociais		68		0.90%		$   3,109,750.00		1.20%

				Transporte, armazenagem e correio		257		3.20%		$   9,253,203.84		3.70%

				Total		7,967		100.00%		$   253,255,468.77		100.00%





Deputados 2014 Bancada Educação

		

				Doações de Pessoa Jurídica para todos os deputados federais eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2014 em agosto de 2015 que estão na Bancada da Educação

				Grande setores econômicos		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		7		0.40%

				Alojamento e alimentação		31		1.60%

				Artes, cultura, esporte e recreação		4		0.20%

				Atividades administrativas e serviços complementares		102		5.30%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		73		3.80%

				Atividades imobiliárias		46		2.40%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		70		3.60%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		383		19.90%

				Construção		288		15.00%

				Educação		81		4.20%

				Eletricidade e gás		8		0.40%

				Indústrias de transformação		427		22.20%

				Informação e comunicação		254		13.20%

				Não informado		35		1.80%

				Outras atividades de serviços		42		2.20%

				Saúde humana e serviços sociais		17		0.90%

				Transporte, armazenagem e correio		56		2.90%

				Total		1,924		100.00%

				Grande setores econômicos		UF

						AC				AL				AM				AP				BA				CE				DF				ES				GO				MA				MG				MS				MT				PA				PB				PE				PI				PR				RJ				RN				RO				RR				RS				SC				SE				SP				TO				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		1		14.30%		7		100.00%

				Alojamento e alimentação		4		12.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		12.90%		- 0		0.00%		3		9.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		3.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		3.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		3.20%		4		12.90%		2		6.50%		1		3.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		25.80%		2		6.50%		31		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		1		1.00%		- 0		0.00%		2		2.00%		1		1.00%		- 0		0.00%		7		6.90%		1		1.00%		5		4.90%		1		1.00%		1		1.00%		14		13.70%		- 0		0.00%		1		1.00%		3		2.90%		- 0		0.00%		2		2.00%		4		3.90%		13		12.70%		1		1.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		3.90%		- 0		0.00%		9		8.80%		32		31.40%		- 0		0.00%		102		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		4.10%		2		2.70%		- 0		0.00%		13		17.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		2.70%		10		13.70%		9		12.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		2.70%		- 0		0.00%		2		2.70%		29		39.70%		1		1.40%		73		100.00%

				Atividades imobiliárias		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.20%		1		2.20%		1		2.20%		- 0		0.00%		3		6.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.20%		8		17.40%		3		6.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		26		56.50%		1		2.20%		46		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.40%		2		2.90%		4		5.70%		1		1.40%		1		1.40%		1		1.40%		1		1.40%		6		8.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.40%		1		1.40%		6		8.60%		3		4.30%		1		1.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		5.70%		6		8.60%		1		1.40%		30		42.90%		- 0		0.00%		70		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		7		1.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		0.30%		5		1.30%		25		6.50%		5		1.30%		30		7.80%		2		0.50%		15		3.90%		83		21.70%		- 0		0.00%		10		2.60%		11		2.90%		- 0		0.00%		2		0.50%		32		8.40%		27		7.00%		7		1.80%		1		0.30%		2		0.50%		1		0.30%		5		1.30%		4		1.00%		2		0.50%		102		26.60%		4		1.00%		383		100.00%

				Construção		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		10		3.50%		14		4.90%		2		0.70%		7		2.40%		3		1.00%		4		1.40%		38		13.20%		1		0.30%		28		9.70%		15		5.20%		3		1.00%		5		1.70%		7		2.40%		13		4.50%		9		3.10%		5		1.70%		2		0.70%		- 0		0.00%		4		1.40%		2		0.70%		- 0		0.00%		116		40.30%		- 0		0.00%		288		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		1		1.20%		1		1.20%		5		6.20%		10		12.30%		7		8.60%		3		3.70%		- 0		0.00%		12		14.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		- 0		0.00%		1		1.20%		6		7.40%		6		7.40%		3		3.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		4		4.90%		- 0		0.00%		1		1.20%		18		22.20%		- 0		0.00%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		12.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		12.50%		- 0		0.00%		1		12.50%		1		12.50%		8		100.00%

				Indústrias de transformação		- 0		0.00%		1		0.20%		- 0		0.00%		2		0.50%		6		1.40%		20		4.70%		- 0		0.00%		33		7.70%		4		0.90%		2		0.50%		62		14.50%		2		0.50%		49		11.50%		7		1.60%		9		2.10%		3		0.70%		12		2.80%		41		9.60%		13		3.00%		3		0.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		17		4.00%		1		0.20%		5		1.20%		133		31.10%		2		0.50%		427		100.00%

				Informação e comunicação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		1.60%		2		0.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		1.60%		20		7.90%		2		0.80%		- 0		0.00%		4		1.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		64		25.20%		4		1.60%		- 0		0.00%		1		0.40%		- 0		0.00%		8		3.10%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		139		54.70%		2		0.80%		254		100.00%

				Não informado		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		2		5.70%		- 0		0.00%		5		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		7		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		4		11.40%		1		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		1		2.90%		7		20.00%		4		11.40%		35		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		14		33.30%		1		2.40%		- 0		0.00%		5		11.90%		- 0		0.00%		1		2.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		14		33.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		6		14.30%		- 0		0.00%		42		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		5.90%		1		5.90%		- 0		0.00%		3		17.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		17.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		11.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		4		23.50%		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		17		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		3		5.40%		- 0		0.00%		1		1.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		5.40%		- 0		0.00%		4		7.10%		3		5.40%		- 0		0.00%		14		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		10		17.90%		1		1.80%		- 0		0.00%		1		1.80%		1		1.80%		- 0		0.00%		2		3.60%		- 0		0.00%		13		23.20%		- 0		0.00%		56		100.00%

				Total		15		0.80%		1		0.10%		4		0.20%		6		0.30%		28		1.50%		89		4.60%		22		1.10%		118		6.10%		22		1.10%		27		1.40%		285		14.80%		5		0.30%		89		4.60%		45		2.30%		12		0.60%		14		0.70%		67		3.50%		206		10.70%		74		3.80%		12		0.60%		11		0.60%		3		0.20%		51		2.70%		16		0.80%		21		1.10%		663		34.50%		18		0.90%		1,924		100.00%

				Grande setores econômicos		Região

						Norte				Nordeste				Sul				Sudeste				Centro-Oeste				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		2		28.60%		1		14.30%		1		14.30%		2		28.60%		1		14.30%		7		100.00%

				Alojamento e alimentação		7		22.60%		6		19.40%		4		12.90%		14		45.20%		- 0		0.00%		31		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		50.00%		2		50.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		7		6.90%		23		22.50%		17		16.70%		52		51.00%		3		2.90%		102		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		1		1.40%		4		5.50%		12		16.40%		54		74.00%		2		2.70%		73		100.00%

				Atividades imobiliárias		1		2.20%		1		2.20%		9		19.60%		33		71.70%		2		4.30%		46		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		1		1.40%		11		15.70%		16		22.90%		40		57.10%		2		2.90%		70		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		26		6.80%		82		21.40%		36		9.40%		222		58.00%		17		4.40%		383		100.00%

				Construção		17		5.90%		48		16.70%		19		6.60%		170		59.00%		34		11.80%		288		100.00%

				Educação		4		4.90%		14		17.30%		10		12.30%		40		49.40%		13		16.00%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		1		12.50%		1		12.50%		1		12.50%		5		62.50%		- 0		0.00%		8		100.00%

				Indústrias de transformação		11		2.60%		61		14.30%		59		13.80%		241		56.40%		55		12.90%		427		100.00%

				Informação e comunicação		7		2.80%		8		3.10%		72		28.30%		163		64.20%		4		1.60%		254		100.00%

				Não informado		5		14.30%		5		14.30%		2		5.70%		23		65.70%		- 0		0.00%		35		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		1		2.40%		- 0		0.00%		39		92.90%		2		4.80%		42		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		6		35.30%		2		11.80%		1		5.90%		8		47.10%		- 0		0.00%		17		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		6		10.70%		3		5.40%		12		21.40%		32		57.10%		3		5.40%		56		100.00%

				Total		102		5.30%		271		14.10%		273		14.20%		1,140		59.30%		138		7.20%		1,924		100.00%

				Grande setores econômicos		Partido

						DEM				PC do B				PDT				PHS				PMDB				PP				PPS				PR				PRB				PROS				PSB				PSC				PSD				PSDB				PT				PTB				PTC				PTN				PV				SD				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		1		14.30%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		28.60%		1		14.30%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		7		100.00%

				Alojamento e alimentação		- 0		0.00%		2		6.50%		3		9.70%		- 0		0.00%		1		3.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		3.20%		2		6.50%		1		3.20%		1		3.20%		1		3.20%		1		3.20%		4		12.90%		10		32.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		12.90%		- 0		0.00%		31		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		- 0		0.00%		3		2.90%		4		3.90%		4		3.90%		5		4.90%		6		5.90%		3		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		6		5.90%		4		3.90%		4		3.90%		20		19.60%		9		8.80%		21		20.60%		4		3.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		9		8.80%		102		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		1		1.40%		2		2.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		16		21.90%		5		6.80%		- 0		0.00%		1		1.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		2.70%		1		1.40%		9		12.30%		21		28.80%		11		15.10%		2		2.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		2.70%		73		100.00%

				Atividades imobiliárias		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.20%		- 0		0.00%		2		4.30%		8		17.40%		9		19.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.20%		3		6.50%		12		26.10%		8		17.40%		1		2.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.20%		- 0		0.00%		46		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		- 0		0.00%		5		7.10%		2		2.90%		3		4.30%		3		4.30%		1		1.40%		- 0		0.00%		5		7.10%		- 0		0.00%		2		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		4.30%		8		11.40%		32		45.70%		3		4.30%		- 0		0.00%		1		1.40%		1		1.40%		1		1.40%		70		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		1		0.30%		9		2.30%		7		1.80%		2		0.50%		16		4.20%		28		7.30%		2		0.50%		2		0.50%		1		0.30%		18		4.70%		5		1.30%		9		2.30%		21		5.50%		34		8.90%		140		36.60%		39		10.20%		27		7.00%		- 0		0.00%		20		5.20%		2		0.50%		383		100.00%

				Construção		- 0		0.00%		10		3.50%		8		2.80%		- 0		0.00%		12		4.20%		15		5.20%		2		0.70%		1		0.30%		- 0		0.00%		21		7.30%		17		5.90%		5		1.70%		23		8.00%		64		22.20%		98		34.00%		7		2.40%		- 0		0.00%		4		1.40%		1		0.30%		- 0		0.00%		288		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		2		2.50%		1		1.20%		- 0		0.00%		9		11.10%		- 0		0.00%		2		2.50%		1		1.20%		- 0		0.00%		3		3.70%		7		8.60%		4		4.90%		5		6.20%		23		28.40%		17		21.00%		6		7.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		12.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		12.50%		5		62.50%		1		12.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		100.00%

				Indústrias de transformação		- 0		0.00%		12		2.80%		12		2.80%		- 0		0.00%		23		5.40%		11		2.60%		2		0.50%		3		0.70%		2		0.50%		25		5.90%		52		12.20%		2		0.50%		95		22.20%		67		15.70%		79		18.50%		29		6.80%		1		0.20%		- 0		0.00%		7		1.60%		5		1.20%		427		100.00%

				Informação e comunicação		2		0.80%		23		9.10%		- 0		0.00%		1		0.40%		14		5.50%		1		0.40%		3		1.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		1.20%		- 0		0.00%		5		2.00%		22		8.70%		16		6.30%		105		41.30%		53		20.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		6		2.40%		- 0		0.00%		254		100.00%

				Não informado		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		5.70%		- 0		0.00%		1		2.90%		5		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		11.40%		5		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		8		22.90%		6		17.10%		1		2.90%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		1		2.90%		35		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		11.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		9		21.40%		14		33.30%		1		2.40%		3		7.10%		1		2.40%		5		11.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.40%		3		7.10%		- 0		0.00%		42		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		29.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		11.80%		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		6		35.30%		2		11.80%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		17		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		- 0		0.00%		2		3.60%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.80%		6		10.70%		3		5.40%		1		1.80%		- 0		0.00%		2		3.60%		- 0		0.00%		1		1.80%		3		5.40%		11		19.60%		17		30.40%		6		10.70%		3		5.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		56		100.00%

				Total		5		0.30%		72		3.70%		40		2.10%		10		0.50%		114		5.90%		86		4.50%		26		1.40%		15		0.80%		10		0.50%		97		5.00%		102		5.30%		36		1.90%		210		10.90%		287		14.90%		558		29.00%		154		8.00%		31		1.60%		7		0.40%		43		2.20%		21		1.10%		1,924		100.00%

				Nível de Investimento		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		107		5.60%		$   21,625,702.77		37.30%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		769		40.00%		$   33,383,633.57		57.60%

				Até R$ 10 mil		1,048		54.50%		$   2,973,350.22		5.10%

				Total		1,924		100.00%		$   57,982,686.56		100.00%

				Grande setores econômicos		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		7		0.40%		$   441,500.00		0.80%

				Alojamento e alimentação		31		1.60%		$   670,147.00		1.20%

				Artes, cultura, esporte e recreação		4		0.20%		$   3,130.00		0.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		102		5.30%		$   2,207,240.08		3.80%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		73		3.80%		$   3,858,827.83		6.70%

				Atividades imobiliárias		46		2.40%		$   1,275,951.38		2.20%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		70		3.60%		$   1,460,015.00		2.50%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		383		19.90%		$   10,463,311.38		18.00%

				Construção		288		15.00%		$   11,099,148.25		19.10%

				Educação		81		4.20%		$   3,934,813.83		6.80%

				Eletricidade e gás		8		0.40%		$   820,000.00		1.40%

				Indústrias de transformação		427		22.20%		$   13,484,992.38		23.30%

				Informação e comunicação		254		13.20%		$   1,535,379.93		2.60%

				Não informado		35		1.80%		$   2,803,123.00		4.80%

				Outras atividades de serviços		42		2.20%		$   945,510.26		1.60%

				Saúde humana e serviços sociais		17		0.90%		$   651,500.00		1.10%

				Transporte, armazenagem e correio		56		2.90%		$   2,328,096.24		4.00%

				Total		1,924		100.00%		$   57,982,686.56		100.00%





Senadores 2014

		

				Visão geral do financiamento de campanha das Eleições 2014

				Tipo de Doação (Receita)		Total de doações para todos candidatos às Eleições 2014								Total de doações para todos os candidatos a senador nas Eleições 2014								Total de doações para todos os senadores eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2014 em agosto de 2015

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%		Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%		Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Comercialização de bens ou realização de eventos		7		0.00%		$   2,230.00		0.00%		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Doações pela Internet		3,733		0.90%		$   1,190,798.23		0.00%		54		0.50%		$   8,539.00		0.00%		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Recursos de origens não identificadas		146		0.00%		$   561,326.28		0.00%		4		0.00%		$   110.00		0.00%		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Recursos de outros candidatos/comitês		129,650		30.40%		$   918,346,499.67		20.90%		5,326		46.50%		$   60,583,434.83		22.20%		2,358		53.80%		$   29,325,719.36		22.60%

				Recursos de partido político		36,502		8.60%		$   1,299,675,206.24		29.60%		1,085		9.50%		$   99,451,117.32		36.40%		275		6.30%		$   36,441,723.88		28.10%

				Recursos de pessoas físicas		179,947		42.20%		$   492,321,284.76		11.20%		3,443		30.10%		$   17,884,340.50		6.50%		1,096		25.00%		$   8,680,042.44		6.70%

				Recursos de pessoas jurídicas		40,477		9.50%		$   1,299,939,674.36		29.60%		1,049		9.20%		$   70,795,524.04		25.90%		556		12.70%		$   49,397,673.38		38.10%

				Recursos próprios		35,550		8.30%		$   376,348,954.33		8.60%		454		4.00%		$   24,361,062.48		8.90%		80		1.80%		$   5,645,715.01		4.40%

				Rendimentos de aplicações financeiras		661		0.20%		$   171,568.73		0.00%		30		0.30%		$   17,467.38		0.00%		15		0.30%		$   6,146.91		0.00%

				Total		426,673		100.00%		$   4,388,557,542.60		100.00%		11,445		100.00%		$   273,101,595.55		100.00%		4,380		100.00%		$   129,497,020.98		100.00%

				Doações de Pessoa Jurídica para todos os senadores eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2014 em agosto de 2015

				Grande setores econômicos		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		3		0.54%

				Alojamento e alimentação		5		0.90%

				Artes, cultura, esporte e recreação		5		0.90%

				Atividades administrativas e serviços complementares		24		4.32%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		60		10.79%

				Atividades imobiliárias		5		0.90%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		28		5.04%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		156		28.06%

				Construção		91		16.37%

				Educação		4		0.72%

				Eletricidade e gás		3		0.54%

				Indústrias de transformação		127		22.84%

				Informação e comunicação		5		0.90%

				Não informado		22		3.96%

				Outras atividades de serviços		2		0.36%

				Saúde humana e serviços sociais		2		0.36%

				Transporte, armazenagem e correio		14		2.52%

				Total		556		100.00%

				Grande setores econômicos		UF

						AC				AL				AM				AP				BA				CE				DF				ES				GO				MA				MG				MS				MT				PA				PB				PE				PI				PR				RJ				RN				RO				RR				RS				SC				SE				SP				TO				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		3		100.00%		1		2.90%		34		100.00%

				Alojamento e alimentação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		100.00%		2		2.40%		82		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		60.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		5		100.00%		- 0		0.00%		20		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		8.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		4.17%		5		20.83%		3		12.50%		1		4.17%		1		4.17%		2		8.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		8.33%		- 0		0.00%		3		12.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		12.50%		- 0		0.00%		1		4.17%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		24		100.00%		2		0.50%		370		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		- 0		0.00%		3		5.00%		- 0		0.00%		3		5.00%		- 0		0.00%		3		5.00%		1		1.67%		7		11.67%		- 0		0.00%		31		51.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.67%		1		1.67%		- 0		0.00%		1		1.67%		1		1.67%		1		1.67%		- 0		0.00%		1		1.67%		1		1.67%		2		3.33%		2		3.33%		1		1.67%		60		100.00%		5		1.30%		378		100.00%

				Atividades imobiliárias		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		5		100.00%		1		0.50%		200		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		1		3.57%		1		3.57%		1		3.57%		- 0		0.00%		2		7.14%		1		3.57%		- 0		0.00%		1		3.57%		- 0		0.00%		2		7.14%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		7.14%		- 0		0.00%		3		10.71%		2		7.14%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		7.14%		- 0		0.00%		4		14.29%		5		17.86%		- 0		0.00%		1		3.57%		- 0		0.00%		28		100.00%		1		0.30%		344		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		1		0.64%		- 0		0.00%		4		2.56%		- 0		0.00%		2		1.28%		1		0.64%		24		15.38%		6		3.85%		18		11.54%		36		23.08%		2		1.28%		2		1.28%		2		1.28%		- 0		0.00%		8		5.13%		28		17.95%		3		1.92%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		0.64%		10		6.41%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		5.13%		156		100.00%		9		0.50%		1,660		100.00%

				Construção		4		4.40%		1		1.10%		1		1.10%		1		1.10%		12		13.19%		8		8.79%		2		2.20%		2		2.20%		15		16.48%		12		13.19%		- 0		0.00%		8		8.79%		1		1.10%		1		1.10%		7		7.69%		8		8.79%		2		2.20%		1		1.10%		2		2.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		3.30%		91		100.00%		1		0.10%		1,024		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		75.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%		- 0		0.00%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		3		100.00%		3		5.60%		54		100.00%

				Indústrias de transformação		4		3.15%		1		0.79%		9		7.09%		- 0		0.00%		5		3.94%		6		4.72%		7		5.51%		17		13.39%		5		3.94%		11		8.66%		1		0.79%		9		7.09%		5		3.94%		6		4.72%		8		6.30%		2		1.57%		1		0.79%		- 0		0.00%		2		1.57%		1		0.79%		9		7.09%		1		0.79%		2		1.57%		3		2.36%		12		9.45%		127		100.00%		5		0.20%		2,207		100.00%

				Informação e comunicação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		5		100.00%		3		0.40%		828		100.00%

				Não informado		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		9.09%		7		31.82%		2		9.09%		1		4.55%		2		9.09%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		4.55%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		7		31.82%		22		100.00%		4		1.60%		243		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%		- 0		0.00%		117		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%		- 0		0.00%		68		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.14%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.14%		4		28.57%		1		7.14%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.14%		- 0		0.00%		3		21.43%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.14%		1		7.14%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.14%		14		100.00%		1		0.40%		257		100.00%

				Total		11		1.98%		6		1.08%		21		3.78%		4		0.72%		22		3.96%		33		5.94%		50		8.99%		43		7.73%		43		7.73%		95		17.09%		5		0.90%		19		3.42%		11		1.98%		8		1.44%		30		5.40%		40		7.19%		14		2.52%		2		0.36%		7		1.26%		2		0.36%		32		5.76%		10		1.80%		5		0.90%		7		1.26%		36		6.47%		556		100.00%		38		0.50%		7,967		100.00%

				Grande setores econômicos		Região

						Norte				Nordeste				Sul				Sudeste				Centro-Oeste				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		1		33.33%		2		66.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Alojamento e alimentação		2		40.00%		2		40.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		4		80.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		2		8.33%		5		20.83%		6		25.00%		6		25.00%		5		20.83%		24		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		4		6.67%		11		18.33%		3		5.00%		35		58.33%		7		11.67%		60		100.00%

				Atividades imobiliárias		1		20.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		5		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		4		14.29%		11		39.29%		9		32.14%		3		10.71%		1		3.57%		28		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		16		10.26%		57		36.54%		13		8.33%		60		38.46%		10		6.41%		156		100.00%

				Construção		10		10.99%		54		59.34%		2		2.20%		15		16.48%		10		10.99%		91		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		3		75.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Eletricidade e gás		2		66.67%		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Indústrias de transformação		31		24.41%		37		29.13%		11		8.66%		21		16.54%		27		21.26%		127		100.00%

				Informação e comunicação		2		40.00%		- 0		0.00%		3		60.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Não informado		8		36.36%		3		13.64%		- 0		0.00%		9		40.91%		2		9.09%		22		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		2		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		2		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		2		14.29%		2		14.29%		5		35.71%		4		28.57%		1		7.14%		14		100.00%

				Total		85		15.29%		194		34.89%		56		10.07%		154		27.70%		67		12.05%		556		100.00%

				Grande setores econômicos		Partido

						DEM				PDT				PMDB				PP				PR				PSB				PSD				PSDB				PT				PTB				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Alojamento e alimentação		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		4		80.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		4		16.67%		3		12.50%		7		29.17%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		12.50%		2		8.33%		5		20.83%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		24		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		12		20.00%		1		1.67%		4		6.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		3.33%		- 0		0.00%		37		61.67%		1		1.67%		3		5.00%		60		100.00%

				Atividades imobiliárias		2		40.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		1		3.57%		4		14.29%		5		17.86%		1		3.57%		- 0		0.00%		3		10.71%		3		10.71%		4		14.29%		4		14.29%		3		10.71%		28		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		6		3.85%		11		7.05%		34		21.79%		1		0.64%		2		1.28%		26		16.67%		6		3.85%		40		25.64%		2		1.28%		28		17.95%		156		100.00%

				Construção		3		3.30%		- 0		0.00%		6		6.59%		4		4.40%		8		8.79%		23		25.27%		13		14.29%		22		24.18%		3		3.30%		9		9.89%		91		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		75.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Eletricidade e gás		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Indústrias de transformação		19		14.96%		10		7.87%		27		21.26%		4		3.15%		9		7.09%		13		10.24%		14		11.02%		21		16.54%		7		5.51%		3		2.36%		127		100.00%

				Informação e comunicação		- 0		0.00%		1		20.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Não informado		2		9.09%		- 0		0.00%		14		63.64%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		4.55%		- 0		0.00%		4		18.18%		1		4.55%		- 0		0.00%		22		100.00%

				Outras atividades de serviços		1		50.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		1		7.14%		1		7.14%		6		42.86%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.14%		1		7.14%		4		28.57%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		14		100.00%

				Total		52		9.35%		34		6.12%		109		19.60%		11		1.98%		19		3.42%		75		13.49%		43		7.73%		149		26.80%		18		3.24%		46		8.27%		556		100.00%

				Senadores		Doações recebidas do grande setor econômico Educação nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Tasso Jereissati		3		75.00%		$   60,000.00		75.00%

				Lasier Martins		1		25.00%		$   20,000.00		25.00%

				Total		4		100.00%		$   80,000.00		100.00%

				Nível de Investimento		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		3		0.50%		$   4,700,000.00		9.50%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		8		1.40%		$   6,890,000.00		13.90%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		92		16.50%		$   22,368,580.92		45.30%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		282		50.70%		$   14,835,609.56		30.00%

				Até R$ 10 mil		171		30.80%		$   603,482.90		1.20%

				Total		556		100.00%		$   49,397,673.38		100.00%

				Grande setores econômicos		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		3		0.50%		$   356,054.90		0.70%

				Alojamento e alimentação		5		0.90%		$   179,200.00		0.40%

				Artes, cultura, esporte e recreação		5		0.90%		$   122,000.00		0.20%

				Atividades administrativas e serviços complementares		24		4.30%		$   1,815,048.60		3.70%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		60		10.80%		$   7,898,896.16		16.00%

				Atividades imobiliárias		5		0.90%		$   711,101.33		1.40%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		28		5.00%		$   958,830.00		1.90%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		156		28.10%		$   7,974,566.25		16.10%

				Construção		91		16.40%		$   12,465,162.02		25.20%

				Educação		4		0.70%		$   80,000.00		0.20%

				Eletricidade e gás		3		0.50%		$   240,000.00		0.50%

				Indústrias de transformação		127		22.80%		$   13,977,230.26		28.30%

				Informação e comunicação		5		0.90%		$   434,000.00		0.90%

				Não Informado		22		4.00%		$   1,412,915.99		2.90%

				Outras atividades de serviços		2		0.40%		$   101,000.00		0.20%

				Saúde humana e serviços sociais		2		0.40%		$   30,000.00		0.10%

				Transporte, armazenagem e correio		14		2.50%		$   641,667.87		1.30%

				Total		556		100.00%		$   49,397,673.38		100.00%





Senadores 2014 Bancada Educação

		

				Doações de Pessoa Jurídica para todos os senadores eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2014 em agosto de 2015 que estão na Bancada da Educação

				Grande setores econômicos		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		3		0.68%

				Alojamento e alimentação		3		0.68%

				Artes, cultura, esporte e recreação		4		0.91%

				Atividades administrativas e serviços complementares		22		5.02%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		51		11.64%

				Atividades imobiliárias		5		1.14%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		21		4.79%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		119		27.17%

				Construção		70		15.98%

				Educação		4		0.91%

				Eletricidade e gás		3		0.68%

				Indústrias de transformação		91		20.78%

				Informação e comunicação		4		0.91%

				Não informado		21		4.79%

				Outras atividades de serviços		2		0.46%

				Saúde humana e serviços sociais		2		0.46%

				Transporte, armazenagem e correio		13		2.97%

				Total		438		100.00%

				Grande setores econômicos		UF

						AC				AL				AM				AP				BA				CE				DF				ES				GO				MA				MG				MS				MT				PA				PB				PE				PI				PR				RJ				RN				RO				RR				RS				SC				SE				SP				TO				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		3		100.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		14.30%		1		14.30%		7		100.00%

				Alojamento e alimentação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%		4		12.90%		2		6.50%		1		3.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		25.80%		2		6.50%		31		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		75.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%		2		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		4.55%		5		22.73%		3		13.64%		1		4.55%		1		4.55%		2		9.09%		2		9.09%		3		13.64%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		13.64%		- 0		0.00%		1		4.55%		- 0		0.00%		22		100.00%		13		12.70%		1		1.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		3.90%		- 0		0.00%		9		8.80%		32		31.40%		- 0		0.00%		102		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		5.88%		1		1.96%		7		13.73%		- 0		0.00%		31		60.78%		- 0		0.00%		1		1.96%		1		1.96%		1		1.96%		1		1.96%		1		1.96%		1		1.96%		2		3.92%		1		1.96%		51		100.00%		10		13.70%		9		12.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		2.70%		- 0		0.00%		2		2.70%		29		39.70%		1		1.40%		73		100.00%

				Atividades imobiliárias		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		5		100.00%		8		17.40%		3		6.50%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.20%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		26		56.50%		1		2.20%		46		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		1		4.76%		2		9.52%		1		4.76%		- 0		0.00%		1		4.76%		- 0		0.00%		2		9.52%		- 0		0.00%		3		14.29%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		9.52%		4		19.05%		5		23.81%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		21		100.00%		6		8.60%		3		4.30%		1		1.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		5.70%		6		8.60%		1		1.40%		30		42.90%		- 0		0.00%		70		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		1		0.84%		2		1.68%		1		0.84%		24		20.17%		6		5.04%		18		15.13%		36		30.25%		2		1.68%		8		6.72%		3		2.52%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		10		8.40%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		8		6.72%		119		100.00%		27		7.00%		7		1.80%		1		0.30%		2		0.50%		1		0.30%		5		1.30%		4		1.00%		2		0.50%		102		26.60%		4		1.00%		383		100.00%

				Construção		4		5.71%		12		17.14%		8		11.43%		2		2.86%		2		2.86%		15		21.43%		12		17.14%		- 0		0.00%		7		10.00%		2		2.86%		1		1.43%		2		2.86%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		4.29%		70		100.00%		13		4.50%		9		3.10%		5		1.70%		2		0.70%		- 0		0.00%		4		1.40%		2		0.70%		- 0		0.00%		116		40.30%		- 0		0.00%		288		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		75.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%		6		7.40%		3		3.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		1.20%		4		4.90%		- 0		0.00%		1		1.20%		18		22.20%		- 0		0.00%		81		100.00%

				Eletricidade e gás		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		1		33.33%		3		100.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		12.50%		- 0		0.00%		1		12.50%		1		12.50%		8		100.00%

				Indústrias de transformação		4		4.40%		5		5.49%		6		6.59%		7		7.69%		17		18.68%		5		5.49%		11		12.09%		1		1.10%		8		8.79%		1		1.10%		- 0		0.00%		2		2.20%		9		9.89%		1		1.10%		2		2.20%		12		13.19%		91		100.00%		41		9.60%		13		3.00%		3		0.70%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		17		4.00%		1		0.20%		5		1.20%		133		31.10%		2		0.50%		427		100.00%

				Informação e comunicação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		4		100.00%		64		25.20%		4		1.60%		- 0		0.00%		1		0.40%		- 0		0.00%		8		3.10%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		139		54.70%		2		0.80%		254		100.00%

				Não informado		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		9.52%		7		33.33%		2		9.52%		1		4.76%		2		9.52%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		7		33.33%		21		100.00%		1		2.90%		4		11.40%		1		2.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		2.90%		- 0		0.00%		1		2.90%		7		20.00%		4		11.40%		35		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%		- 0		0.00%		14		33.30%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		6		14.30%		- 0		0.00%		42		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		4		23.50%		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		5.90%		- 0		0.00%		17		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.69%		4		30.77%		1		7.69%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.69%		3		23.08%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		7.69%		1		7.69%		- 0		0.00%		1		7.69%		13		100.00%		10		17.90%		1		1.80%		- 0		0.00%		1		1.80%		1		1.80%		- 0		0.00%		2		3.60%		- 0		0.00%		13		23.20%		- 0		0.00%		56		100.00%

				Total		11		2.51%		22		5.02%		33		7.53%		50		11.42%		43		9.82%		43		9.82%		95		21.69%		5		1.14%		30		6.85%		14		3.20%		2		0.46%		7		1.60%		32		7.31%		10		2.28%		5		1.14%		36		8.22%		438		100.00%		206		10.70%		74		3.80%		12		0.60%		11		0.60%		3		0.20%		51		2.70%		16		0.80%		21		1.10%		663		34.50%		18		0.90%		1,924		100.00%

				Grande setores econômicos		Região

						Norte				Nordeste				Sul				Sudeste				Centro-Oeste				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		1		33.33%		2		66.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Alojamento e alimentação		- 0		0.00%		2		66.67%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		4		100.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		- 0		0.00%		5		22.73%		6		27.27%		6		27.27%		5		22.73%		22		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		1		1.96%		7		13.73%		3		5.88%		33		64.71%		7		13.73%		51		100.00%

				Atividades imobiliárias		1		20.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		5		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		1		4.76%		8		38.10%		9		42.86%		2		9.52%		1		4.76%		21		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		9		7.56%		29		24.37%		13		10.92%		60		50.42%		8		6.72%		119		100.00%

				Construção		7		10.00%		44		62.86%		2		2.86%		15		21.43%		2		2.86%		70		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		3		75.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Eletricidade e gás		2		66.67%		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Indústrias de transformação		16		17.58%		28		30.77%		11		12.09%		18		19.78%		18		19.78%		91		100.00%

				Informação e comunicação		1		25.00%		- 0		0.00%		3		75.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Não informado		7		33.33%		3		14.29%		- 0		0.00%		9		42.86%		2		9.52%		21		100.00%

				Outras atividades de serviços		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		2		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		2		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		1		7.69%		2		15.38%		5		38.46%		4		30.77%		1		7.69%		13		100.00%

				Total		47		10.73%		140		31.96%		56		12.79%		147		33.56%		48		10.96%		438		100.00%

				Grande setores econômicos		Partido

						DEM				PDT				PMDB				PP				PSB				PSD				PSDB				PT				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Alojamento e alimentação		- 0		0.00%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Artes, cultura, esporte e recreação		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		3		75.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Atividades administrativas e serviços complementares		4		18.18%		3		13.64%		7		31.82%		- 0		0.00%		3		13.64%		- 0		0.00%		5		22.73%		- 0		0.00%		22		100.00%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		9		17.65%		1		1.96%		3		5.88%		- 0		0.00%		2		3.92%		- 0		0.00%		35		68.63%		1		1.96%		51		100.00%

				Atividades imobiliárias		2		40.00%		- 0		0.00%		1		20.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		40.00%		- 0		0.00%		5		100.00%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		1		4.76%		4		19.05%		5		23.81%		1		4.76%		3		14.29%		2		9.52%		3		14.29%		2		9.52%		21		100.00%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		6		5.04%		10		8.40%		34		28.57%		1		0.84%		26		21.85%		2		1.68%		40		33.61%		- 0		0.00%		119		100.00%

				Construção		2		2.86%		- 0		0.00%		5		7.14%		4		5.71%		23		32.86%		12		17.14%		22		31.43%		2		2.86%		70		100.00%

				Educação		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		75.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Eletricidade e gás		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		66.67%		1		33.33%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		3		100.00%

				Indústrias de transformação		19		20.88%		9		9.89%		21		23.08%		4		4.40%		13		14.29%		5		5.49%		18		19.78%		2		2.20%		91		100.00%

				Informação e comunicação		- 0		0.00%		1		25.00%		2		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		25.00%		- 0		0.00%		4		100.00%

				Não informado		2		9.52%		- 0		0.00%		14		66.67%		- 0		0.00%		1		4.76%		- 0		0.00%		4		19.05%		- 0		0.00%		21		100.00%

				Outras atividades de serviços		1		50.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%

				Saúde humana e serviços sociais		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%

				Transporte, armazenagem e correio		1		7.69%		1		7.69%		6		46.15%		- 0		0.00%		1		7.69%		- 0		0.00%		4		30.77%		- 0		0.00%		13		100.00%

				Total		48		10.96%		32		7.31%		101		23.06%		11		2.51%		75		17.12%		22		5.02%		142		32.42%		7		1.60%		438		100.00%

				Nível de Investimento		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		3		0.70%		$   4,700,000.00		11.50%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		8		1.80%		$   6,890,000.00		16.90%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		71		16.20%		$   16,598,580.92		40.70%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		232		53.00%		$   12,088,991.57		29.70%

				Até R$ 10 mil		124		28.30%		$   483,596.55		1.20%

				Total		438		100.00%		$   40,761,169.04		100.00%

				Grande setores econômicos		Doações recebidas nas Eleições 2014

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação		3		0.70%		$   356,054.90		0.90%

				Alojamento e alimentação		3		0.70%		$   151,000.00		0.40%

				Artes, cultura, esporte e recreação		4		0.90%		$   120,000.00		0.30%

				Atividades administrativas e serviços complementares		22		5.00%		$   1,508,798.60		3.70%

				Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados		51		11.60%		$   6,015,896.16		14.80%

				Atividades imobiliárias		5		1.10%		$   711,101.33		1.70%

				Atividades profissionais, científicas e técnicas		21		4.80%		$   516,830.00		1.30%

				Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas		119		27.20%		$   7,059,980.32		17.30%

				Construção		70		16.00%		$   9,771,162.01		24.00%

				Educação		4		0.90%		$   80,000.00		0.20%

				Eletricidade e gás		3		0.70%		$   240,000.00		0.60%

				Indústrias de transformação		91		20.80%		$   11,980,761.86		29.40%

				Informação e comunicação		4		0.90%		$   314,000.00		0.80%

				Não Informado		21		4.80%		$   1,362,915.99		3.30%

				Outras atividades de serviços		2		0.50%		$   101,000.00		0.20%

				Saúde humana e serviços sociais		2		0.50%		$   30,000.00		0.10%

				Transporte, armazenagem e correio		13		3.00%		$   441,667.87		1.10%

				Total		438		100.00%		$   40,761,169.04		100.00%





Senadores 2010

		

				Visão geral do financiamento de campanha das Eleições 2010

				Tipo de Doação (Receita)		Total de doações para todos candidatos às Eleições 2010								Total de doações para todos os candidatos a senador nas Eleições 2010								Total de doações para todos os senadores eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2010 em agosto de 2015

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%		Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%		Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Descrição das doações relativas à comercialização		30,659		7.19%		$   22,430,525.58		0.70%		1,640		14.73%		$   1,017,163.74		0.29%		1,123		17.48%		$   860,983.74		0.38%

				Doações pela internet		228		0.05%		$   180,786.70		0.01%		13		0.12%		$   665.94		0.00%		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Recursos de origens não identificadas		378		0.09%		$   505,785.51		0.02%		12		0.11%		$   53,440.00		0.02%		7		0.11%		$   2,840.00		0.00%

				Recursos de outros candidatos/comitês		90,772		21.27%		$   863,898,779.11		26.80%		2,689		24.15%		$   68,124,868.39		19.55%		1,816		28.26%		$   42,865,191.01		18.69%

				Recursos de partido político		11,467		2.69%		$   537,460,689.79		16.67%		592		5.32%		$   104,201,084.66		29.90%		377		5.87%		$   73,400,095.55		32.01%

				Recursos de pessoas físicas		216,442		50.73%		$   354,788,478.02		11.01%		3,333		29.94%		$   17,779,670.26		5.10%		1,461		22.74%		$   8,235,887.85		3.59%

				Recursos de pessoas jurídicas		41,733		9.78%		$   1,113,048,324.92		34.53%		2,264		20.34%		$   138,857,295.74		39.84%		1,494		23.25%		$   97,874,685.26		42.69%

				Recursos próprios		34,862		8.17%		$   331,212,697.71		10.27%		590		5.30%		$   18,471,123.74		5.30%		147		2.29%		$   6,047,919.41		2.64%

				Rendimentos de aplicações financeiras		152		0.04%		$   15,489.34		0.00%		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Total		426,693		100.00%		$   3,223,541,556.68		100.00%		11,133		100.00%		$   348,505,312.47		100.00%		6,425		100.00%		$   229,287,602.82		100.00%

				Doações de Pessoa Jurídica para todos os senadores eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2010 em agosto de 2015

				Nível de Investimento		Doações recebidas nas Eleições 2010

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		1		0.07%		$   1,200,000.00		1.23%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		2		0.13%		$   1,660,000.00		1.70%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		237		15.86%		$   54,719,202.26		55.91%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		815		54.55%		$   38,059,873.27		38.89%

				Até R$ 10 mil		439		29.38%		$   2,235,609.73		2.28%

				Total		1,494		100.00%		$   97,874,685.26		100.00%

				Nível de Investimento		Região

						Norte				Nordeste				Sul				Sudeste				Centro-Oeste				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		1		100.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		100.00%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		50.00%		2		100.00%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		24		10.13%		65		27.43%		20		8.44%		78		32.91%		50		21.10%		237		100.00%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		103		12.64%		166		20.37%		102		12.52%		264		32.39%		180		22.09%		815		100.00%

				Até R$ 10 mil		114		25.97%		75		17.08%		58		13.21%		78		17.77%		114		25.97%		439		100.00%

				Total		243		16.27%		306		20.48%		180		12.05%		420		28.11%		345		23.09%		1,494		100.00%

				Nível de Investimento		Partido

						DEM				PC do B				PDT				PMDB				PMN				PP				PPS				PR				PRB				PSB				PSC				PSDB				PSOL				PT				PTB				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		- 0		0.00%		1		100.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		100.00%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		1		50.00%		1		50.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		2		100.00%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		24		10.13%		6		2.53%		2		0.84%		42		17.72%		1		0.42%		9		3.80%		21		8.86%		17		7.17%		3		1.27%		1		0.42%		- 0		0.00%		35		14.77%		- 0		0.00%		63		26.58%		13		5.49%		237		100.00%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		42		5.15%		9		1.10%		32		3.93%		194		23.80%		- 0		0.00%		43		5.28%		71		8.71%		53		6.50%		9		1.10%		16		1.96%		1		0.12%		164		20.12%		2		0.25%		139		17.06%		40		4.91%		815		100.00%

				Até R$ 10 mil		18		4.10%		3		0.68%		28		6.38%		134		30.52%		1		0.23%		29		6.61%		8		1.82%		16		3.64%		2		0.46%		14		3.19%		3		0.68%		89		20.27%		1		0.23%		85		19.36%		8		1.82%		439		100.00%

				Total		85		5.69%		20		1.34%		62		4.15%		370		24.77%		2		0.13%		81		5.42%		100		6.69%		86		5.76%		14		0.94%		31		2.07%		4		0.27%		288		19.28%		3		0.20%		287		19.21%		61		4.08%		1,494		100.00%





Senadores 2010 Bancada Educação

		

				Doações de Pessoa Jurídica para todos os senadores eleitos ou suplentes na ativa nas Eleições 2010 em agosto de 2015 que estão na Bancada da Educação

				Nível de Investimento		Doações recebidas nas Eleições 2010

						Quantidade de doações		%		Valor total das doações		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		- 0		0.00%		$   - 0		0.00%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		1		0.12%		$   960,000.00		1.67%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		139		16.09%		$   32,192,933.02		55.94%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		485		56.13%		$   23,032,843.58		40.03%

				Até R$ 10 mil		239		27.66%		$   1,359,697.87		2.36%

				Total		864		100.00%		$   57,545,474.47		100.00%

				Nível de Investimento		Região

						Norte				Nordeste				Sul				Sudeste				Centro-Oeste				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		100.00%		1		100.00%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		13		9.35%		40		28.78%		7		5.04%		48		34.53%		31		22.30%		139		100.00%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		67		13.81%		120		24.74%		64		13.20%		143		29.48%		91		18.76%		485		100.00%

				Até R$ 10 mil		46		19.25%		58		24.27%		51		21.34%		52		21.76%		32		13.39%		239		100.00%

				Total		126		14.58%		218		25.23%		122		14.12%		243		28.13%		155		17.94%		864		100.00%

				Nível de Investimento		Partido

						DEM				PDT				PMDB				PP				PPS				PR				PSB				PSC				PSDB				PSOL				PT				PTB				Total

						Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%		Frequência		%

				Acima de R$ 10 milhões		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%

				Entre R$ 1 e 10 milhões		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%

				Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão		1		100.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		1		100.00%

				Entre R$ 100 mil e R$  500 mil		24		17.27%		1		0.72%		20		14.39%		5		3.60%		21		15.11%		13		9.35%		1		0.72%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		- 0		0.00%		41		29.50%		13		9.35%		139		100.00%

				Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil		42		8.66%		13		2.68%		143		29.48%		38		7.84%		71		14.64%		32		6.60%		15		3.09%		1		0.21%		2		0.41%		2		0.41%		86		17.73%		40		8.25%		485		100.00%

				Até R$ 10 mil		18		7.53%		6		2.51%		68		28.45%		29		12.13%		8		3.35%		9		3.77%		11		4.60%		3		1.26%		2		0.84%		1		0.42%		76		31.80%		8		3.35%		239		100.00%

				Total		85		9.84%		20		2.31%		231		26.74%		72		8.33%		100		11.57%		54		6.25%		27		3.13%		4		0.46%		4		0.46%		3		0.35%		203		23.50%		61		7.06%		864		100.00%





Matriz - Deputados

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		22		4.04%

				PCdoB		13		2.39%

				PDT		20		3.67%

				PEN		2		0.37%

				PHS		5		0.92%

				PMDB		72		13.21%

				PMN		3		0.55%

				PP		40		7.34%

				PPS		12		2.20%

				PR		35		6.42%

				PRB		21		3.85%

				Pros		13		2.39%

				PRP		3		0.55%

				PRTB		1		0.18%

				PSB		35		6.42%

				PSC		13		2.39%

				PSD		38		6.97%

				PSDB		56		10.28%

				PSDC		2		0.37%

				PSL		1		0.18%

				PSol		4		0.73%

				PT		71		13.03%

				PTB		26		4.77%

				PTC		2		0.37%

				PTdoB		2		0.37%

				PTN		4		0.73%

				PV		10		1.83%

				S/PART.		1		0.18%

				SD		18		3.30%

				Total		545		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		8		1.47%

				AL		9		1.65%

				AM		8		1.47%

				AP		8		1.47%

				BA		41		7.52%

				CE		23		4.22%

				DF		8		1.47%

				ES		10		1.83%

				GO		18		3.30%

				MA		19		3.49%

				MG		57		10.46%

				MS		9		1.65%

				MT		8		1.47%

				PA		17		3.12%

				PB		12		2.20%

				PE		29		5.32%

				PI		12		2.20%

				PR		30		5.50%

				RJ		50		9.17%

				RN		8		1.47%

				RO		8		1.47%

				RR		8		1.47%

				RS		34		6.24%

				SC		18		3.30%

				SE		8		1.47%

				SP		77		14.13%

				TO		8		1.47%

				Total		545		100.00%

				Faixa etária

						Frequência		%

				Não informado		13		2.39%

				Entre 18 e 29 anos		21		3.85%

				Entre 20 e 39 anos		82		15.05%

				Entre 40 e 49 anos		112		20.55%

				Entre 50 e 59 anos		199		36.51%

				Entre 60 e 69 anos		95		17.43%

				70 anos ou mais		23		4.22%

				Total		545		100.00%

				Faixa de Votação

						Frequência		%

				Não informado		2		0.37%

				Até 25 mil votos		23		4.22%

				Entre 25 mil e 50 mil votos		50		9.17%

				Entre 50 mil e 100 mil votos		203		37.25%

				Entre 100 mil e 200 mil votos		234		42.94%

				Entre 200 mil e 300 mil votos		25		4.59%

				Entre 300 mil e 400 mil votos		5		0.92%

				Entre 400 mil e 500 mil votos		1		0.18%

				Acima de 500 mil votos		2		0.37%

				Total		545		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		23		4.22%

				Advogado		63		11.56%

				Agricultor		6		1.10%

				Agricultor familiar		3		0.55%

				Almoxarife		1		0.18%

				Apresentador		6		1.10%

				Arquiteto		2		0.37%

				Assistente social		2		0.37%

				Atleta profissional		1		0.18%

				Bancário		7		1.28%

				Biólogo		1		0.18%

				Biomédico		1		0.18%

				Bombeiro militar		1		0.18%

				Cantor		1		0.18%

				Cientista social		1		0.18%

				Comerciante		6		1.10%

				Contador		2		0.37%

				Corretor		4		0.73%

				Economista		12		2.20%

				Empresário		196		35.96%

				Enfermeiro		1		0.18%

				Engenheiro		19		3.49%

				Estudante		6		1.10%

				Farmacêutico		2		0.37%

				Filósofo		1		0.18%

				Fisioterapeuta		1		0.18%

				Geógrafo		1		0.18%

				Industriário		1		0.18%

				Jornalista		10		1.83%

				Médico		34		6.24%

				Metarlúrgico		5		0.92%

				Músico		2		0.37%

				Não Informado		24		4.40%

				Odontólogo		1		0.18%

				Outros		4		0.73%

				Padre		2		0.37%

				Pastor		6		1.10%

				Pedagogo		1		0.18%

				Policia civil		5		0.92%

				Policia federal		2		0.37%

				Policia militar		2		0.37%

				Policial civil		3		0.55%

				Policial militar		5		0.92%

				Político		7		1.28%

				Professor		23		4.22%

				Psicólogo		3		0.55%

				Publicitário		1		0.18%

				Radialista		4		0.73%

				Registrador de imóveis		1		0.18%

				Representante comercial		1		0.18%

				Servidor público		19		3.49%

				Técnico		7		1.28%

				Tradutor		1		0.18%

				Vendedor		1		0.18%

				Total		545		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Novo		263		48.26%

				Reeleito		282		51.74%

				Total		545		100.00%

				Situação Atual

						Frequência		%

				Suplente na Ativa		31		5.69%

				Eleito na Ativa		482		88.44%

				Eleito Licenciado		32		5.87%

				Total		545		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		52		9.54%

				Não		493		90.46%

				Total		545		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		224		41.10%

				Não		321		58.90%

				Total		545		100.00%

				Segurança

						Frequência		%

				Sim		22		4.04%

				Não		523		95.96%

				Total		545		100.00%

				Servidores Públicos

						Frequência		%

				Sim		4		0.73%

				Não		541		99.27%

				Total		545		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		50		9.17%

				Não		495		90.83%

				Total		545		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		211		38.72%

				Não		334		61.28%

				Total		545		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		76		13.94%

				Não		469		86.06%

				Total		545		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		78		14.31%

				Não		467		85.69%

				Total		545		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		62		11.38%

				Não		483		88.62%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		249		45.69%

				Não		296		54.31%

				Total		545		100.00%

				Frente Parlamentar em Defesa da PNE

						Frequência		%

				Sim		217		39.82%

				Não		328		60.18%

				Total		545		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				branca		438		80.37%

				Não informado		2		0.37%

				Novo		1		0.18%

				parda		83		15.23%

				preta		21		3.85%

				Total		545		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		109		20.00%

				Não		436		80.00%

				Total		545		100.00%





Matriz - Senado

		

				Partido

						Frequência		%

				DEM		5		6.00%

				PCdoB		1		1.20%

				PDT		6		7.20%

				PMDB		18		21.70%

				PP		5		6.00%

				PPS		1		1.20%

				PR		3		3.60%

				PRB		1		1.20%

				PROS		1		1.20%

				PSB		6		7.20%

				PSC		1		1.20%

				PSD		4		4.80%

				PSDB		11		13.30%

				PSol		1		1.20%

				PT		13		15.70%

				PTB		3		3.60%

				PV		1		1.20%

				S/PART.		1		1.20%

				SD		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				UF

						Frequência		%

				AC		3		3.60%

				AL		3		3.60%

				AM		4		4.80%

				AP		3		3.60%

				BA		3		3.60%

				CE		3		3.60%

				DF		3		3.60%

				ES		3		3.60%

				GO		3		3.60%

				MA		3		3.60%

				MG		3		3.60%

				MS		3		3.60%

				MT		3		3.60%

				PA		3		3.60%

				PB		3		3.60%

				PE		3		3.60%

				PI		3		3.60%

				PR		3		3.60%

				RJ		3		3.60%

				RN		3		3.60%

				RO		3		3.60%

				RR		3		3.60%

				RS		3		3.60%

				SC		3		3.60%

				SE		3		3.60%

				SP		3		3.60%

				TO		4		4.80%

				Total		83		100.00%

				Profissão

						Frequência		%

				Administrador		5		6.00%

				Adminstrador		1		1.20%

				Advogado		9		10.80%

				Bancário		2		2.40%

				Comerciante		1		1.20%

				Contador		2		2.40%

				Economista		6		7.20%

				Empresário		29		34.90%

				Engenheiro		2		2.40%

				Estudante		1		1.20%

				Farmacêutico		1		1.20%

				Jornalista		3		3.60%

				Médico		5		6.00%

				Metalúrgico		1		1.20%

				Outros		1		1.20%

				Padre		1		1.20%

				Pastor		1		1.20%

				Pedagogo		1		1.20%

				Polícia Federal		1		1.20%

				Professor		3		3.60%

				Psicólogo		1		1.20%

				Radialista		2		2.40%

				Servidor público		3		3.60%

				Técnico		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Situação

						Frequência		%

				Suplentes		2		2.40%

				Atual - 2011-2019		54		65.10%

				Nova - 2015-2023		3		3.60%

				Novo - 2015-2023		19		22.90%

				Reeleita - 2015-2023		2		2.40%

				Reeleito - 2015-2023		3		3.60%

				Total		83		100.00%

				Feminina

						Frequência		%

				Sim		13		15.70%

				Não		70		84.30%

				Total		83		100.00%

				Empresarial

						Frequência		%

				Sim		30		36.10%

				Não		53		63.90%

				Total		83		100.00%

				Sindical

						Frequência		%

				Sim		9		10.80%

				Não		74		89.20%

				Total		83		100.00%

				Parentes

						Frequência		%

				Sim		39		47.00%

				Não		44		53.00%

				Total		83		100.00%

				Evangélica

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Comissão da Educação

						Frequência		%

				Sim		45		54.20%

				Não		38		45.80%

				Total		83		100.00%

				Elite

						Frequência		%

				Sim		38		45.80%

				Não		45		54.20%

				Total		83		100.00%

				Frente Parlamentar Mista da Educação

						Frequência		%

				Sim		3		3.60%

				Não		80		96.40%

				Total		83		100.00%

				Cor/Raça

						Frequência		%

				branca		48		57.80%

				Não informado		25		30.10%

				parda		8		9.60%

				perda		1		1.20%

				preta		1		1.20%

				Total		83		100.00%

				Bancada da Educação

						Frequência		%

				Sim		47		56.60%

				Não		36		43.40%

				Total		83		100.00%







Nível de investimento da Bancada da 
Educação na Câmara 

 
 

Doações recebidas nas Eleições 2014 
Nível de Investimento Quantidade 

de doações % Valor total das 
doações % 

Acima de R$ 10 milhões                   -    0,00%  R$                            -    0,00% 
Entre R$ 1 e 10 milhões                   -    0,00%  R$                            -    0,00% 
Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão                   -    0,00%  R$                            -    0,00% 
Entre R$ 100 mil e R$  500 mil               107  5,60%  R$     21.625.702,77  37,30% 
Entre R$ 10 mil e R$ 100 mil               769  40,00%  R$     33.383.633,57  57,60% 
Até R$ 10 mil            1.048  54,50%  R$       2.973.350,22  5,10% 
Total            1.924  100,00%  R$     57.982.686,56  100,00% 
Fonte: DIAP, 2015, com dados do TSE. 



Bancada da Educação -  10 maiores 
doações 

As 10 maiores doações de empresas em valor nas Eleições 2014 - Todos deputados da bancada da educação 

JBS S/A  R$     1.750.000,00  3,02% 

SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  R$     1.224.371,84  2,11% 

REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.  R$     1.209.654,36  2,09% 

ITAU UNIBANCO S.A.  R$     1.150.000,00  1,98% 

GRANDE MOINHO CEARENSE SA  R$        800.000,00  1,38% 

UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED  R$        750.000,00  1,29% 

COPERSUCAR S.A.  R$        728.300,00  1,26% 

COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO  R$        700.000,00  1,21% 

VALE ENERGIA S.A  R$        700.000,00  1,21% 

COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS - CBVP  R$        600.000,00  1,03% 
Fonte: DIAP, 2015, com dados do TSE. 



Doações do Setor Econômico Educação por Partido

 300 mil
 230 mil

840 mil 398 mil

 200 mil
 101 mil

 204 mil

 260 mil

 100 mil

120 mil

 200 mil

 400 mil

R$ -

R$ 200.000,00

R$ 400.000,00

R$ 600.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

PC do B PDT PMDB PPS PR PROS PSB PSC PSD PSDB PT PTB SD

Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares Cursos de pilotagem Cursos preparatórios para concursos

Educação infantil  - creche Educação profissional de nível técnico Educação superior - graduação

Educação superior - graduação e pós-graduação Educação superior - pós-graduação e extensão Ensino de esportes

Ensino fundamental Ensino médio Formação de condutores

Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Fonte: DIAP, 2015, com dados do TSE. 
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Votação -  PEC nº 395 de 2014 - Partido do Parlamentar 

Não Sim

Votações Nominais  
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PESQUISA  
 

SENADO FEDERAL 



55% 

40% 

5% 

SENADORES 
Qual das três modalidades de educação é considerada mais 

eficaz? 

a) A educação pública estatal

b) A educação privada com fins lucrativos

c) A educação comunitária ou filantrópica



75,0% 

25,0% 

SENADORES 
Qual a prioridade de destinação ou alocação de recursos 

orçamentários por meios de emendas para a área de educação? 

a) A educação pública estatal

b) A educação privada com fins lucrativos

c) A educação comunitária ou filantrópica



77,8% 

11,1% 

5,6% 
5,6% 

SENADORES 
Qual seria o melhor modelo para educação superior no Brasil? 

a) Por universidade pública e estatal, com professores concursados
e ocupantes de cargo efetivo

b) Por organização social credenciada, com professores
contratados pela CLT

c) Por universidades privadas sem fins lucrativos, com professores
contratados pela CLT

d) Por universidades privadas, com fins lucrativos, com
professores contratados pela CLT



5,6% 5,6% 

22,2% 

66,7% 

SENADORES 
Qual a prioridade da política nacional de formação de 

profissionais da educação? 

a) A implementação da Lei 11.738/08, que trata do piso salarial
profissional nacional

b) A instituição de um plano de carreira do magistério em todos os
estados

c) A instituição de avaliação dos profissionais da educação em todos os
estados

d) A reforma curricular dos cursos de licenciatura e o estímulo à
renovação pedagógica, com a valorização das práticas de ensino e dos
estágios, conforme definido no PNE



50,0% 

28,6% 

21,4% 

SENADORES 
O que deveria ser feito pelos governos para ampliar o ingresso 

de alunos nas universidades? 

a) Priorizar a abertura de vagas por meio do
financiamento público, como o FIES

b) Priorizar a construção de novas universidades
públicas

c) Priorizar a abertura de vagas por meio da renúncia
fiscal, como o ProUni



8,3% 

25,0% 

8,3% 

16,7% 

8,3% 

33,3% 
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DEM PDT PMDB PP PR PSB PSC PSD PSDB PT PTB S/PART.

SENADORES 
Questão 1 - Qual das três modalidades de educação é 

considerada mais eficaz? 

a) A educação pública estatal b) A educação privada com fins lucrativos
c) A educação comunitária ou filantrópica
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SENADORES 
Questão 2 - Qual a prioridade de destinação ou alocação de 

recursos orçamentários por meios de emendas para a área de 
educação? 

a) A educação pública estatal b) A educação privada com fins lucrativos
c) A educação comunitária ou filantrópica



6,7% 6,7% 

20,0% 
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SENADORES 
Questão 3 - Qual seria o melhor modelo para educação superior 

no Brasil? 

a) Por universidade pública e estatal, com professores concursados e ocupantes de cargo efetivo

b) Por organização social credenciada, com professores contratados pela CLT

c) Por universidades privadas sem fins lucrativos, com professores contratados pela CLT

d) Por universidades privadas, com fins lucrativos, com professores contratados pela CLT



100,0% 100,0% 

25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

8,3% 
16,7% 
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SENADORES 
Questão 4 - Qual a prioridade da política nacional de formação de 

profissionais da educação? 

a) A implementação da Lei 11.738/08, que trata do piso salarial profissional nacional

b) A instituição de um plano de carreira do magistério em todos os estados

c) A instituição de avaliação dos profissionais da educação em todos os estados

d) A reforma curricular dos cursos de licenciatura e o estímulo à renovação pedagógica, com a valorização das práticas de ensino e dos estágios,
conforme definido no PNE
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SENADORES 
Questão 5 - O que deveria ser feito pelos governos para ampliar o 

ingresso de alunos nas universidades? 

a) Priorizar a abertura de vagas por meio do financiamento público, como o FIES

b) Priorizar a construção de novas universidades públicas

c) Priorizar a abertura de vagas por meio da renúncia fiscal, como o ProUni



PESQUISA  
 

CAMÂRA DOS 
DEPUTADOS  



55,3% 

31,8% 

12,9% 

DEPUTADOS 
Qual das três modalidades de educação é considerada mais eficaz? 

a) A educação pública estatal

b) A educação privada com fins lucrativos

c) A educação comunitária ou filantrópica



78,3% 

2,4% 

19,3% 

DEPUTADOS 
Qual a prioridade de destinação ou alocação de recursos orçamentários 

por meios de emendas para a área de educação? 

a) A educação pública estatal

b) A educação privada com fins lucrativos

c) A educação comunitária ou filantrópica



67,0% 

13,6% 

11,4% 
8,0% 

 
DEPUTADOS 

Qual seria o melhor modelo para educação superior no Brasil? 

a) Por universidade pública e estatal, com professores
concursados e ocupantes de cargo efetivo

b) Por organização social credenciada, com
professores contratados pela CLT

c) Por universidades privadas sem fins lucrativos, com
professores contratados pela CLT

d) Por universidades privadas, com fins lucrativos,
com professores contratados pela CLT



16,3% 

16,3% 

17,4% 

50,0% 

DEPUTADOS 
Qual a prioridade da política nacional de formação de profissionais da 

educação? 

a) A implementação da Lei 11.738/08, que trata do piso salarial
profissional nacional

b) A instituição de um plano de carreira do magistério em
todos os estados

c) A instituição de avaliação dos profissionais da educação em
todos os estados

d) A reforma curricular dos cursos de licenciatura e o estímulo
à renovação pedagógica, com a valorização das práticas de
ensino e dos estágios, conforme definido no PNE



32,9% 

49,4% 

17,6% 

DEPUTADOS 
O que deveria ser feito pelos governos para ampliar o ingresso de 

alunos nas universidades? 

a) Priorizar a abertura de vagas por meio do
financiamento público, como o FIES

b) Priorizar a construção de novas universidades
públicas

c) Priorizar a abertura de vagas por meio da
renúncia fiscal, como o ProUni
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Questão 1 - Qual das três modalidades de educação é 
considerada mais eficaz? 

a) A educação pública estatal b) A educação privada com fins lucrativos
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Questão 2 - Qual a prioridade de destinação ou alocação de 
recursos orçamentários por meios de emendas para a área de 

educação? 

a) A educação pública estatal b) A educação privada com fins lucrativos



9,5% 
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Questão 3 - Qual seria o melhor modelo para educação superior 
no Brasil? 

a) Por universidade pública e estatal, com
professores concursados e ocupantes de cargo
efetivo

b) Por organização social credenciada, com
professores contratados pela CLT

c) Por universidades privadas sem fins
lucrativos, com professores contratados pela
CLT

d) Por universidades privadas, com fins
lucrativos, com professores contratados pela
CLT
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Questão 4 - Qual a prioridade da política nacional de formação 
de profissionais da educação? 

a) A implementação da Lei 11.738/08, que trata do piso salarial profissional nacional

b) A instituição de um plano de carreira do magistério em todos os estados
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Questão 5 - O que deveria ser feito pelos governos para ampliar o 
ingresso de alunos nas universidades? 

a) Priorizar a abertura de vagas por meio do financiamento público, como o FIES
b) Priorizar a construção de novas universidades públicas
c) Priorizar a abertura de vagas por meio da renúncia fiscal, como o ProUni



Conclusão 
óAgenda educacional no Congresso Nacional é 

permeada por diversas variáveis: 
óPosições político-ideológicas; 
ó Inserção econômica dos parlamentares; 
óConjuntura econômica e política do país; 
óCorrelação desfavorável para educação 

pública.  



Obrigada! 
Maria Lucia Braga 
mluciabraga@uol.com.br 
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