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POLÍTICA 

2 9. MAR 1987 

CORROO BRAZíUENSE M 
•r 

A. 

ganham menos 
Em todos Estados, a remuneração do Legislativo é maior 

MATO GROSSO 
Cuiabá — Um deputado 

em Mato Grosso ganha 
mais do que o governador 
do Estado, pois, somados 
todos os subsídios, alcança 
um total de Czf 72.576,33, 
segundo oficialmente infor
ma o presidente da Assem
bleia Legislativa, deputado 
Roberto França Auad, e o 
secretário económico da 
casa, Guilherme da Costa 
Garcia. Segundo eles, o sa
lário do deputado está as
sim subdividido: uma parte 
(ixa de Czf 4.220,36, uma 
parte'variável equivalente 
a 30 diárias de Czf 175,26; 
uma parte correspondente 
a oito sessões extraordiná
rias no valor de Czf 
1.402,08. Mas como ajuda 
de custo os deputados rece
bem bem mais que o salá
rio, senão vejamos: Cz$ 
9.313,60 pagável em duas 
parcelas, uma no início e 
outro no fim do período le
gislativo; auxílio-moradia 
de Czf 16.666,66; auxílio-
transporte de Czf 17.585,39; 
auxílio de passagens no va
lor de Cz$ 11.627,20; auxílio-
comunicação para telefone 
de Czf 4.929,60; para despe
sas de correspondência, de 
Czf 2.396,00; para telex um 
valor de apenas Cz$ 851,06; 
para impressão e discursos 
uma quantia de Czf 755,55; 
publicações de jornais e re
vista a irrisória quantia de 
Czf 361,01 e para material 
de expediente a quantia de 
Czf 1.921,15. 

Segundo Roberto Fran
ça, o gatilho não funciona 
para os deputados de Mato 
Grosso, mas se os deputa
dos ganham mais que o 
próprio governador do Es
tado (atualmente o salário 
do executivo é de Cz$ 66 
mil), o vereador de Cuiabá, 
nas contas de presidente da 
Câmara, Luiz Estevão Tor-
quato, tem um salário de 
miséria. De acordo com o 
Ato n" 78/87, que atualiza 
os subsídios dos vereado
res, a parte fixa paga men
salmente é de Czf 14.850,98, 
enquanto que a parte variá
vel é de Cz$ 1.688,33. O Ato, 
porém, não explica se esta 
parcela variável é paga 
diária, semanal, mensal ou 
anualmente e nem tampou
co discrimina os demais 
subsídios que os vereado
res percebem, que os le
vam a ganhar além daquilo 
que declaram publicamen
te. 

Na Câmara, por exem
plo, o mistério destes 

subsídios é lei para todos os 
funcionários, que estão 
proibidos de prestar qual
quer informação, enquanto 
que os vereadores evitam 
mostrar o contracheque 
mensal, que, no mínimo, 
devem constar 50 por cento 
do que os deputados ga
nham. 

SA0 PAULO 
Sâo Paulo ^ Só em verba 

de representação, o gover
nador de Sâò Paulo custa 
aos cofres. do>Estadp perto 
de 450 mii cruzados. Com 
esses recursos são pagas 
todas as despesas da ala re
sidencial, recepções e via
gens de assessores que 
acompanharem o governa
dor, quando não forem con
vidados oficiais. 

Apesar da vultosa verba 
de representação, o salário 
propriamente dito do go
vernador de São Paulo é 
pequeno, se comparado ao 
de qualquer executivo ou 

. até mesmo aos vencimen
tos dos deputados esta
duais. De acordo com o De
creto Legislativo 196, apro
vado em dezembro do ano 
passado pela Assembleia, o 
g o v e r n a d o r e v l c e -
governador de São Paulo 
recebem, respectivamen
te, dois terços do que é pa
go ao presidente e vice-
presidente da República. 
Assim, o governador pau
lista tem um salário men
sal de pouco mais de 24 mH 
cruzados. E apenas sobre 
essa parte que é desconta
do o Imposto de Renda. 

Já os deputados esta
duais têm melhores pers
pectivas de vencimentos. 

A parte fixa. ainda não 
computado o gatilho sala
rial que os deverá benefi
ciar, é 13.958.47 cruzados. 
Além disso, recebem 418,74 
como jeton por sessão, aju
da de custo de 1.163,20 e 
uma complementação des
sa ajuda de custo de até 
41.300 cruzados. 

PARA 
Belém — Os deputados 

estaduais do Pará recebe
ram no mès de março, com 
todo os descontos, 69.573,41 
cruzados. Destes, 4.220,36 
c o r r e s p o n d e m a o s 
subsídios fixos e 5.257,80 a 
jetons, também fixos. No 
entanto, o salário liquido 
recebido por um deputado 
estadual do Pará no mês de 
março foi de 69.573,41 cru
zados. 

O salário recebido pelos 
parlamentares paraenses é 
feito em quatro folhas: a 
primeira de salário fixo, 
entre subsídios e jetons; a 
segunda, de pagamento pe
las sessões extraordinárias 
e o deputado só recebe nes
ta folha um total de 8 ses
sões, equivalente a 1.402,08 
cruzados. Se o deputado 
comparecer a menos de 8 
sessões, esse valor é redu
zido. A terceira folha cor
respondente aos auxílios 
recebidos: 16.666,66 de 
auxílio Jiabfadia; 17*585,00 
de transporte; 5.498,13 de 
telefone; 2.396,00 de corres
pondência; 15.478,40 de pas
sagens aéreas; 4.378,40 de 
encargos federais; 871,06 
de telex; 755,55 de impres
são de discursos; 361,01 de 
publicações, jornais e re
vistas; e 1.921,15 de mate
rial de expediente. A quar
ta folha corresponde à aju
da de custo, de 776,13 cru
zados. No cômputo geral, o 
salário de um deputado es
tadual é dé 77.548,12. 

Do total bruto são des
contados 6.203,84 cruzados, 
para o Instituto de Previ
dência da Assembleia Le
gislativa, o Ipaiep, corres
pondente a 8 por cento do 
salário total. Mas o Leão só 
ataca os vencimentos fixos 
dos parlamentares, o que 
dá um total de 230,87 cruza
dos. Para a União Parla
mentar Interestadual — 
UPI —, são descontados 40 
cruzados, e para o partido 
entre 1.000 e 1.500 cruzados 
O total de descontos é de 
7.974,71 cruzados. 

Enquanto isso, os verea
dores de Belém recebem, 
entre vencimentos fixos e 
sessões extraordinárias, 
47.000 cruzados, mais aju
da para gasolina, telefone e 
outras necessidades em co
tas. 

GOIÁS 
Goiânia — Os deputados 

estaduais percebem men
salmente 70 por cento do 
que ganham os seus cole
gas federais e atualmente, 
em Goiás, isso representa 
66 mil cruzados. O presi
dente da assembleia tem, 
entre fixo e variáveis, 82 
mil, o mesmo que ganha o 
governador do Estado. No 
caso do chefe do Executivo 
Estadual, além desse ga
nho ele não tem despesas 
com moradia, alimenta
ção, vestuário, transporte. 

assistência médica e odon
tológica, benefícios esten
didos aos seus familiares. 
No recente projeto de au
mento aos funcionários do 
Legislativo o presidente da 
Casa, invocando o disparo 
do gatilho salarial, concede 
reajuste de 20 por cento, à 
exceção dos parlamentares 
e ocupantes de cargos de 
chefia e os funcionários de 
mais altos vencimentos. 

Os vereadores goianien-
ses percebem 33 mil cruza
dos brutos, entre fixo e Va
riável, o equivalente a 50 
por cento dos subsídios dos 
parlamentares estaduais, 
de vez que Goiânia, de 
acordo com o último censo 
e à época em que foram 
eleitos, 1982, tinha menos 
de um milhão de habitan
tes. Agora, os vereadores 
tentam obter do IBGE um 
documento com projeção 
que indica ter a capital do 
Estado um milhão e três 
mil habitantes, para plei
tearem subsídios equiva
lentes a 70 por cento dos re
cebidos pelos deputados es
taduais. 

BAHIA 
Salvador — Com o gati

lho disparado em feverei
ro, o salário bruto de um 
deputado estadual na Ba
hia passou para Czf 92 mil 
855 cruzados e 23 centavos. 
Isto pelo menos é o que 
consta no contracheque do 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Coriolano Sa
les. 

O salário bruto está as
sim discriminado: parte fi
xa. Cz$ 4.220,36; parte va
riável, Czf 5.258,05; trans
porte, Czf 77.796,28; encar
gos, Czf 4.378.40; extra. Czf 
1.402. Total"Cz$ 92.855,23. 

Além do salário, cada de
putado estadual baiano 
conta com um gabinete na 
Assembleia Legislativa, 
com assessor e secretária, 
além de duas linhas telefó
nicas. A sua disposição fica 
também um carro com mo
torista, que pode ser utili
zado, de acordo com o regi
mento da Casa, somente no 
horário de expediente. Es
ta determinação, é claro, 
quase ninguém cumpre. Os 
membros da mesa diretora 
contam com carro em tem
po integral e mais uma co
ta de 600 litros de com
bustível mensal. 

Um vereador de Salva
dor ganha um pouco menos 
Czf 61.000,00, segundo o 
presidente da Câmara Mu
nicipal, Edinaldo Santos. O 
salário fixo do governador 
Waldlr Pires é o mesmo de 
um deputado estadual. Mas 
ele dispõe de mais 50 por 
cento sobre os vencimentos 
a título de verba de repre
sentação. 

AMAZONAS 
Manaus-— '"Os subsídios 

dos deputados estaduais fo
ram reajustados em 20 de 
janeiro deste ano, mas com 
efeito retroativo até de
zembro, segundo determi
na o Ato Número 106 da me
sa diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado. O 
subsídio fixo dos deputados 
é de Czf 4.220,30, mas com 
os subsídios variáveis fica-
lhes assegurado um venci
mento global de Czf 
59.068,90. 

Os subsídios estão assim 
distribuídos: fixo — 4.220,30 
Czf; variável, Czf 5.257,86; 
e x t r a o r d i n á r i a s , Czf 
1.402,08; auxílio moradia, 
Czf 5.333,33; auxilio trans
porte, Czf 2.396,00; cotas de 
p a s s a g e m a é r e a , Czf 
12.051,01; encargos gerais 
de gabinete Czf 4.378,40; te
lex, Czf 851,06; impressão 
de discursos, Czf 755,55; pu
blicações de jornais e re
vistas, Czf 361,01; material 
de expediente, Czf 1.291,05. 
Total: Czf 59.068,98. 

O Departamento de Pes
soal da Câmara Municipal 
de Manaus não forneceu os 
subsídios dos vereadores. 
A pessoa responsável pelo 
setor disse que somente 
forneceria os dados com a 

.autorização do presidente, 
Edvard Martins, o qual se 
encontra em viagem pelo 
interior do Estado. O secre
tário da Fazenda, Ozias 
Monteiro, disse que não ti
nha dados concretos sobre 
os subsídios dos vereado
res, mas garante que osci
lam entre 50 e 60 mil cruza
dos. Já os subsídios do go
vernador do Estado, de 
acordo com Ozias, não ul
trapassam os 40 mil cruza
dos. O próprio governador 
Amazonino Mendes afir
mou desconhecer o quanto 
recebia pela sua função. 
"Os aumentos dos vereado
res, deputados e governa
dores não dependem do ga
tilho salarial e sim da decU 
são do Legislativo", explij 
cou Ozias Monteiro. 
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