
LEI MUNICIPAL Nº 6.750, DE 13 DE MARÇO DE 2008. 
 
 

           VEREADOR LUIZ LEITE - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
          FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na qualidade de seu Presidente, de acordo com o § 
5º, do Art. 35, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei: 
 

AUTORIA: Mesa Diretora 
 

Ementa: Dispõe sobre a alteração do cargo de Assessor de 
Comissões como Cargo em Comissão para Cargo Efetivo. 

 
Art. 1º - É extinto o Cargo em Comissão de Assessor de Comissões, criado pela Lei 

Municipal nº 6.720/08. 
Art. 2º - É criado o cargo de Assessor de Comissões no Quadro de Pessoal Efetivo da 

Câmara Municipal de Carazinho, na Lei Municipal nº 6.515/07, conforme relacionado: 
DENOMINAÇÃO ESCOLARIDADE Nº CARGOS PADRÃO 

Assessor de Comissões Ensino Médio Completo 01 03 
Art. 3º - As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo de Assessor de Comissões 

serão as seguintes: cumprir e fazer cumprir as determinações superiores; organizar as comissões, promovendo 
os estudos e exames prévios das matérias a serem encaminhadas para o Plenário, buscando, ainda, o 
encaminhamento dos pareceres, sejam sobre os aspectos formais ou materiais, ainda, formatando-os; 
organizar as audiências públicas, promovendo as convocações de autoridades para prestar informações sobre 
os assuntos inerentes às mais diversas matérias e atribuições, ou, para esclarecer dúvidas sobre o andamento 
de Projetos de Lei de sua área de competência, e, para isto, coletando informações e dados técnicos, para 
munir a edilidade que fazem parte de cada comissão; receber petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades públicas municipais, despachando sempre 
com a Mesa Diretora, para, após, encaminhar à comissão afim; quando da instalação de comissões especiais 
ou parlamentar de inquérito, é o assessor de comissões que a munirá de todos os instrumentos de sua 
operacionalização; em suma, além dessas atribuições já especificadas, o assessor de comissões fará o elo de 
informações de forma instantânea do procedimento das mesmas e a Mesa Diretora; executar outras tarefas 
correlatas. 

Art. 4º - O preenchimento da vaga se dará através de concurso público. 
Art. 5º - Revogam-se todas as disposições em contrário. 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Sala das Reuniões Antônio Libório Berwig, em 13 de março de 2008. 
 
      
                                                         
Registre-se e Publique – se: 
 
 
  
 

Vereador Jaime Fragoso                                       Vereador Luiz Leite 
  Secretário                                                            Presidente 

 
 
 


