
 Atribuições dos cargos  

Assistente Parlamentar I 
(Disposição Transitória da 

   Resolução da Mesa nº 920, 
 de 10/9/2019) 

Responsável pela condução de automóvel de 
representação parlamentar para o transporte da deputada 
e do deputado e demais pessoas por eles autorizadas, no 
cumprimento de atividades parlamentares e protocolares.  

Assistente Parlamentar III 

Responsável pelo atendimento à comunicação interna e 
externa da unidade parlamentar através dos diversos 
veículos de comunicação, organização e conservação de 
arquivo jornalístico, pesquisa de dados para elaboração 
de notícias, coleta de notícias ou informações 
relacionadas ao foco do mandato e seu preparo para 
divulgação e demais atividades típicas da profissão de 
jornalista.  

Assistente Parlamentar V 

Responsável pela elaboração de minutas de pareceres do 
parlamentar, inclusive na condição de membro de 
comissões, bem como pelo acompanhamento da 
tramitação de proposições em todas as fases, também 
com vistas à adoção de eventuais providências para seu 
regular andamento.  

Assistente Parlamentar VI 

Responsável pelo levantamento e pesquisa de temas 
associados à função parlamentar; pela elaboração de 
minutas de proposições e de discursos parlamentares; 
bem como pela correspondência de maior complexidade 
que não se restrinja a questões relacionadas ao 
expediente do gabinete.  

Assistente Parlamentar VII 

Responsável pelo acompanhamento e assessoramento 
do Parlamentar nas atividades externas representativas 
do mandato, bem como pelo agendamento de audiências 
com autoridades e reuniões com demais representantes 
da sociedade civil.  

Assessor Especial Parlamentar 

Contribuir com o desenvolvimento das atividades 
parlamentares e legislativas; auxiliar a atividade do 
parlamentar em suas esferas de atuação; sugerir medidas 
para melhoria da execução das atividades parlamentares 
e administrativas; representar o parlamentar perante 
autoridades e demais representantes da sociedade civil 
em audiências e reuniões; prestar assistência na 
administração do gabinete parlamentar e realizar outras 
atividades correlatas. 

Secretário Especial Legislativo  

Analisar propostas de matérias legislativas, tais como, 
pareceres, votos, requerimentos, recursos, emendas e 
projetos de lei dentre outros, de acordo com a orientação 
político-partidária do titular do gabinete. 

 

 Secretário Especial Parlamentar 

    

a) Coordenar as atividades do gabinete; planejar e 
coordenar, por determinação do titular do gabinete, as 
respectivas ações legislativas e políticas;  
b) Definir prioridades e forma de encaminhamento para o 
atendimento às demandas políticas; 
c) Realizar interlocução com o corpo técnico da 
Assembleia de acordo com a orientação política do titular 
do gabinete. 

 

 Assistente Especial Parlamentar 

  

a) Prestar assistência política e estratégica, interna e 
externa, nas questões de sua área de atuação ou de 
conhecimento;  
b) Desempenhar atividades de apoio à organização e à 
coordenação político-representativa. 



Auxiliar Parlamentar 

Assistir o Deputado nas suas atividades legislativas, 
manter atualizadas as informações do mandato nas redes 
sociais e demais plataformas digitais. 
(Resolução da Mesa nº 920, de 10/9/2019) 

Auxiliar Legislativo 

(redenominação) 

Prestar assistência às autoridades superiores no 
estabelecimento de contatos com organismos do Estado 
e a sociedade civil, assim como prestar assessoramente 
às autoridades superiores na estrutura de suas 
atividades. 

 

Chefia de gabinete  

Poderá ser atribuída a Gratificação de Assessor Chefe de Gabinete de Deputado, 
ficando vedada a atribuição de mais de uma gratificação por unidade. 

 

 


