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RESOLUÇÃO Nº 04/2018. 
 
Cria o cargo em Comissão de Assessor de Parlamentar Deficiente da Câmara Municipal 

de Pedra Lavrada, estabelece suas atribuições e competências, e dá outras 

providências. 

O Presidente da Casa Legislativa “Egídio Gomes Barreto, Sr. ERIVONALDO MACEDO 
OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei 
Orgânica do Município e no Regimento Interno, FAZ SABER que o Plenário aprovou e promulga 
a seguinte RESOLUÇÃO: 
 

Art. 1º. Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Lavrada, o cargo em 
comissão de Assessor de Parlamentar Deficiente. 

§1º. Para o desempenho da função é necessária a capacitação necessária para o 
desempenho das funções explicitadas no parágrafo seguinte. 

§ 2º. São atribuições do Assessor de Parlamentar Deficiente: 
I. Assessorar o Vereador Deficiente no planejamento, coordenação e orientação das 

atividades relacionadas ao processo legislativo e protocolo junto à Câmara; 
II. Auxiliar o Vereador Deficiente em serviços de plenário; 

III. Estudar formas de instrumentalizar, em proposições legislativas, a serem concretizadas 
pelos serviços da Casa; 

IV. Cumprir as determinações de ordem superior e as normas e procedimentos disciplinares 
da Casa; 

V. Orientação e atendimento ao público; 
VI. Realizar o transporte do vereador; 

VII. Auxiliar o Vereador Deficiente em todas as atividades que necessite de auxílio físico; 
VIII. Executar outras tarefas correlatas de ordem superior; 

§ 3º. Este cargo só será preenchido se houver, entre os eleitos, à exceção do presidente 
em exercício, parlamentar com alguma deficiência física que necessite de auxílio, nos termos da 
lei. 

Art. 3º. A remuneração destinada a prover o cargo em comissão de Assessor de 
Parlamentar Deficiente da Câmara Municipal de Pedra Lavrada, criado por esta Resolução, será 
fixada por lei, observados os limites previstos no Art. 37, X, da Constituição Federal de 1988 e 
Art. 20, III, “a”, da Lei Complementar nº 101/2000. 

 
Art. 4º. O cargo é de livre nomeação do Parlamentar beneficiário. 
 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

Câmara Municipal de Pedra Lavrada - PB, em 30 de novembro de 2018. 

 

ERIVONALDO MACEDO OLIVEIRA 
Vereador (Presidente da Câmara) 
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