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Ofício DA nº 121/2018 
Assis, 12 de abril de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
Ao Exmo. Sr. 
Vereador EDUARDO DE CAMARGO NETO 
Presidente da Câmara Municipal 
Assis – SP 
    

Assunto: Projeto de Lei Complementar nº 02/2018  
 

 

Senhor Presidente, 

 

Cumprimentando-o, cordialmente, e, tendo em vista que se encontra em 

trâmite legislativo o Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, em que o Executivo Municipal 

solicita autorização para conceder isenção dos tributos municipais à Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP e dá outras providências, e, 

considerando que devido a urgência que o processo requer, a fim de dar consecução ao 

processo junto ao Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Saneamento 

e Recursos Hídricos, foi solicitado que a propositura fosse apreciada, na forma regimental, em 

regime de urgência especial, cujo pedido não pode ser votado por faltar um dos pareceres 

das comissões permanentes. 

Com base no entendimento do que expressa o Artigo 165, caput, do Regimento 

Interno, observamos que : 

“Art. 165 – Concedida a Urgência Especial para projeto que não 

conte com pareceres, a matéria seguirá para as comissões que se 

relacionem com o seu objeto, para manifestação conjunta em cinco 

dias. (grifos nossos)” 

Considerando, ainda, que a referida propositura já possui os Pareceres da 

Comissão de Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento e Finanças, que dão plena 

sustentação à matéria tratada, pela relação direta com o tema de natureza tributária, e de 

acordo com as atribuições e competências definidas nos artigo 72 e 73 do Regimento Interno 

desta Casa, vimos, respeitosamente, solicitar as providências necessárias para que seja 

discutido e votado o pedido de Regime de Urgência Especial, na próxima sessão ordinária. 
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 Na oportunidade, reafirmamos à Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores, 

protestos de alta consideração. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

 
JOSÉ APARECIDO FERNANDES 

Prefeito Municipal 
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