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PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Araçagi-PB 

"Casa João Pessoa de Brito" 
Av. Olivio Maroja S/N — CEP: 58.270-000 

CNPJ: 08.584.179/0001-83 

PROJETO DE LEI n.° 003/2021 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E REMUNERAÇÃO 
DE CARGO COMISSIONADO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARAÇAGl, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

Artigo 1° - Fica criado o cargo em comissão de tradutora e intérprete de libras e sua 
remuneração que integram os quadros do Poder Legislativo Municipal, a partir de 10 de fevereiro de 
2021, nos termos do anexo I da presente Lei, que passam a integrar os anexos I e II das Leis 
Municipais n.° 173, de 21.02.2007; n.° 198 de 07.04.2008; n.° 229 de 30.04.2010; n.° 238 de 
20.05.2011 e 366, de 20.01.2021. 

Artigo 2° - Fica criada uma vaga do cargo em comissão de tradutora e intérprete de 
libras, a integrar o quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal de Araçagí. 

Artigo 3° - As despesas decorrentes desta Lei se acomodarão as previsões 
orçamentarias da Câmara Municipal de Araçagi, para o exercício financeiro vigente. 

Artigo 4° - Revoga-se as disposições em contrário. 

Artigo 5° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
legais e financeiros a 1° de Fevereiro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

Senhores Vereadores: 

Submeto à apreciação dos Senhores membros desta casa legislativa o presente 
Projeto de Lei, que dispõe sobre a criação do cargo em comissão de tradutora e intérprete 
de libras e sua remuneração para integrar o quadro de servidores em comissão da Câmara 
Municipal de Araçagí, para o exercício de 2021. 
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Justifica-se o Projeto em epígrafe em razão da necessidade de atender as 
necessidades de criação do mencionado cargo em virtude da eleição da vereadora Ana 
Kelly Nunes Bezerra, e sendo a mesma surda e não podendo se comunicar de forma 
compreensível com os demais vereadores, públicos da plateia e funcionários desta casa, 
assim se faz necessário à criação do mencionado cargo e a contratação de uma pessoa para 
dar cumprimento ao que ora se justifica, ressalto que este é o primeiro caso de nossa cidade 
e do Estado da Paraíba. 

Assim, acreditamos na melhor acolhida dessa proposição, em face dos objetivos 
que são por sua natureza, extensivo a todos Araçagienses. 

Benicio de Pontes 
Ice-Presidente 

Sala de Sessões, 24 de fevereiro de 2021. 
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PROJETO DE LEI N° 003/2021 

ANEXO II — CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
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NÍVEIS 
HIERÁRQUICOS 

DENOMINAÇÃO 
DOS ÓRGÃOS 

DENOMINAÇÃO 
DOS 

DIRIGENTES 

N° DE 
VAGAS 

REMUNERAÇÃO 
R$ 

I Gabinete do 
Presidente 

Tradutora e 
Intérprete de libras 

01 1.800,00 

Total de cargos 01 


