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EMENDA Nº 1 

 

PROJETO DE LEI Nº 205/2018 

 

EMENDA – SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

Os incisos I e II do art. 1º passam a vigorar com as seguintes redações: 

“I - do Vereador: R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais); 

II – do Vereador no exercício da Presidência da Câmara Municipal: 
R$10.778,00 (dez mil setecentos e setenta e oito reais).” 

 

Câmara Municipal de Marília, em 4 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Marcos Rezende 
Presidente 

 
 

Evandro Galete 
1º Secretário 

João do Bar 
2º Secretário 
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J U S T I F I C A T I V A  

 

 

 

A Mesa da Câmara, juntamente com seus Vereadores, apresenta 
emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 205/2018, de iniciativa do Vereador 
Delegado Wilson Damasceno (PSDB), que visa fixar os subsídios dos Vereadores 
e do Vereador no exercício da Presidência da Câmara, a partir de 1º de janeiro de 
2021. 

O autor da matéria apenas mantém o valor do subsídio que é 
aplicado hoje, sendo que este vigora desde 2012. Estamos fazendo uma 
atualização futura, para 2021, ou seja, 10 anos. 

Para apresentação de emenda, não há necessidade de se oferecer 
justificativa, porém, entendemos salutar demonstrar os motivos da proposta, que 
traz o subsídio aos Vereadores para a próxima legislatura, que irá iniciar-se em 1º 
de janeiro de 2021. 

Além dos princípios Constitucionais, observamos o subsídio adotado 
em outras Câmaras Municipais, inclusive em Municípios menores que Marília, 
onde se observa que já há aplicação de valores superiores aos percebidos pelos 
agentes políticos desta Casa, até mesmo dos valores que estamos propondo para 
2021, como: Cubatão = R$10.021,17; Rio Claro = R$8.201,11; Cotia = 
R$10.651,50; Barueri = R$12.661,12; Jundiaí = R$9.967,81; Sorocaba = 
R$12.897,37, dentre outros. 

Também, fizemos outros comparativos de atualização, que resultaria 
em valores bem maiores do que ora propomos: 

- se atualizarmos os subsídios pelo salário mínimo federal, poderíamos chegar em 
R$14.234,14 para o Presidente da Câmara e em R$12.808,89 para os 
Vereadores; 

- se atualizarmos os subsídios pelo salário mínimo do estado de São Paulo, 
poderíamos chegar em R$15.251,31 para o Presidente da Câmara e em 
R$13.724,21 para os Vereadores; 

- se atualizarmos os subsídios pelo índice de reajuste conquistados pelos 
servidores públicos municipais, poderíamos chegar em R$11.126,41 para o 
Presidente da Câmara e em R$10.543,97 para os Vereadores; 

- se atualizarmos os subsídios pelo índice da inflação, poderíamos chegar em 
R$10.390,35 para o Presidente da Câmara e em R$9.864,45 para os Vereadores. 
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Estas demonstrações são feitas com base em números totalizados 
até o ano passado (2018). 

Lembramos que a Constituição Federal estabelece para Municípios 
com população entre 100 mil e 300 mil habitantes, o limite do subsídio a ser 
aplicados aos Vereadores é de 50% do subsídio aplicado aos Deputados 
Estaduais, que hoje é de R$25.322,00. 

Como a Lei Orgânica estabelece que os 50% seria aplicado ao 
Presidente do Legislativo e 45% aos demais Vereadores, temos um limite de 
R$11.394,00 ao Vereador e de R$12.661,00 ao Vereador no exercício da 
Presidência. Lembramos que a Assembleia Legislativa do Estado ainda deve 
atualizar os subsídios dos Deputados Estaduais até o final do próximo exercício, 
deixando este valor ainda mais defasado. 

Assim, entendemos plenamente justificada a emenda proposta pela 
Mesa da Câmara, que também recebe o apoio dos Vereadores do Legislativo 
Municipal, para a fixação coerente do subsídio a ser aplicado aos próximos 
agentes políticos municipais.  

 

Câmara Municipal de Marília, em 4 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

Marcos Rezende 
Presidente 

 
 

Evandro Galete 
1º Secretário 

João do Bar 
2º Secretário 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


