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Assembleia: aniversário com reajuste de verbas
No mesmo dia em que a Assembleia Legislativa de Pernambuco comemora os 180 anos
de sua fundação, deputados estaduais deverão discutir o aumento das verbas de gabinete
e indenizatória, assim como ocorreu na Câmara Federal no último mês. Hoje,
representantes da mesa diretora irão debater, entre outras pautas, o reajuste, que deverá
seguir os percentuais aprovados para os deputados federais.
Com isso, a primeira (que serve para pagamento de comissionados) teria incremento de
aproximadamente 18%, passando dos atuais R$ 90 mil por mês para R$ 106 mil. Já a
indenizatória, que cobre gastos com combustível, passagens e hospedagens, entre
outras, deverá ter um aumento um pouco maior que 8,7%, passando de 15 mil para R$
19 mil.
O tema vem sendo tratado com cuidado pelos parlamentares desde que a Câmara
aprovou o reajuste em Brasília. Com o quadro de crise econômica, os parlamentares
temem uma repercussão negativa frente à opinião pública. “A Casa está dividida. A
maioria quer o aumento, já que foi uma das promessas de Guilherme Uchoa para se
reeleger presidente. Outros, no entanto, acham que não é o momento, porque isso
prejudicaria a imagem dos deputados, que já está tão desgastada”, afirmou, em reserva,
um deputado da oposição.
Para tentar amenizar um pouco o impacto da medida, a mesa diretora deverá aprovar
também o aumento linear no salário dos servidores e comissionados. O reajuste
proposto será de 8%, assim como aconteceu no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e
também deverá ocorrer no Poder Executivo e no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O
reajuste deverá ser retroativo ao mês de janeiro.

