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Arraes da 
aumento de 
1.000 % a 
subvenções 
RECIFE — Foi de mil por cento o 

reajuste da subvenção dada aos de
putados estaduais pernambucanos. 
Os 49 deputados da Assembleia Le
gislativa de Pernambuco, que já tem 
salários mensais estimados em CZ$ 
550 mil, vão receber este ano, a título 
de "verba de representação", além 
desses vencimentos um total de CZ$ 
1 milhão 700 mil cada um. Essa ver
ba suplementar, como ficou acertado 
entre a Asembléia e a Secretaria do 
Trabalho e Ação Social do Estado, 
será paga aos deputados em dez par
celas mensais de CZ$ 170 mil. 

Liberada pelo Governo estadual 
pára que os deputados a apliquem na 
concessão de bolsas de estudos, em 
ajudas a agremiações carnavalescas 
e em outra série de pedidos de utili
dade pública, a verba de representa
ção não é uma novidade em Pernam
buco, já tendo sido concedida em 
governos anteriores. O que sur
preendeu, até mesmo a alguns depu
tados, foi o reajuste. 

No ano passado, os deputados per
nambucanos tiveram verba de repre
sentação de CZ$ 160 mil, paga em dez 
parcelas mensais de 16 mil. Portanto, 
o reajuste concedido pelo Governa
dor Miguel Arraes foi de mais de mil 
por cento, o que agradou muito aos 
deputados de todos os partidos. Hen
rique Queiroz, líder do PTB, por 
exemplo, disse que "nunca houve, 
na história de Pernambuco, um Go
vernador melhor para os deputados 
do que Miguel Arraes". 

A verba de representação, ao con
trário dos demais vencimentos, não 
é depositada diretamente na conta 
bancária dos parlamentares, que, 
ainda assim, podem usá-la da manei
ra que quiserem. Os deputados esco
lhem a entidade ou pessoa beneficia
da e enviam um re la tór io à 
Secretaria do Trabalho e Ação Social 
que se encarrega de liberar o dinhei
ro diretamente para os escolhidos. 
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