








CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 19 / 2021 
Processo n° 154 / 2021 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador JOSÉ LUIZ 
FURTADO, a proposta em tela dispõe sobre outorga de Título Honorífico de Cidadã Mogiana 
à DALCIANI FELIZARDO e dá outras providências. 

Na bem fundamentada justificativa do projeto de lei sob exame, 
tis 01-03, é narrada urna sucinta biografia da homenageada, Dra. Dalciani Felizardo, 
destacando, especialmente, os relevantes trabalhos por si prestados na administração pública 
desde janeiro de 2005, nas funções exercidas como Procuradora Municipal, Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, Coordenadora de Habitação e Procuradora-Geral do Município. 

Nos últimos anos e sob as gestões dos Prefeitos Junji Abe, Marco 
Bertaiolli e Marcus Melo, temas sociais de relevância maior contaram com a generosa e lapidar 
dedicação da Dra. Dalciani Felizardo, nas palavras do ilustre Vereador autor da proposição 

Com muito empenho, atuou diretamente na criação da Procuradoria do Município, 
órgão ao qual pertence, e auxiliou durante todos esses anos a Administração Municipal 
em todas as ações para as quais era necessário um direcionamento jurídico. 

Além do justo contexto fático que fundamenta a presente 
proposição, no âmbito legal, revela-se obediente aos comandos normativos quanto ao 
instrumento propositivo e de iniciativa, estampados pelos artigos 135, § 1° "d" e §2° da 
Resolução 05/2001 (Regimento Interno) e pelo artigo 53, caput e § único da LOM (Lei 
Orgânica de Município). 

Assim, analisando o Projeto de Decreto Legislativo, nos aspectos 
e peculiaridades ttinentes a esta Comissão, opina-se por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz 
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