Quase metade da nova Câmara
dos Deputados será formada
por milionários
Quase metade da nova Câmara que tomará posse em 2015 será
formada por deputados federais milionários. É o que mostra
levantamento feito pelo G1 com base em dados do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). São 248 políticos que declaram ter
patrimônio superior a R$ 1 milhão (48% dos 513 eleitos).
O eleito mais rico para a próxima legislatura é o deputado
Alfredo Kaefer (PSDB-PR). O industrial declara possuir R$
108,6 milhões. Entre os bens estão quotas de várias empresas
em seu nome.
No total, os parlamentares declaram um patrimônio de R$ 1,2
bilhão – o que representa uma média de R$ 2,4 milhões para
cada um. Há, no entanto, quem diga não ter bem nenhum: são 11
políticos que declaram patrimônio “zero” ao TSE.
Bancadas
A bancada que possui o maior número de milionários é a do
PMDB. São 39. O PSDB aparece logo atrás, com 32. PSD, com 24,
PP, com 23, e PR, com 18, completam a lista das cinco mais.
Os outros partidos que comportam milionários são PTB (16), DEM
(15), PSB (15), PT (13), PDT (11), SD (10), PSC (6), PPS (4),
PRB (4), PROS (4), PV (3), PHS (2), PMN (2), PRP (2). PC do B,
PSDC, PSL, PSOL e PT do B têm um cada um.
Estados
São Paulo manterá o status de estado com mais milionários: 32
(um a mais que na última legislatura). Minas Gerais aparece
logo atrás, com 26. O Rio de Janeiro terá 22, a Bahia, 20, e
Pernambuco, 18. A exemplo de 2006 e 2010, só o Amapá não
contará com nenhum deputado com patrimônio superior a R$ 1

milhão.
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A Câmara terá em 2015 o maior número de deputados estreantes
desde 1998, ano em que Casa começou a contabilizar esse tipo
de estatística. Na eleição do último domingo (5), 198
deputados (38,6%, do total de 513 parlamentares) foram eleitos
pela primeira vez.
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