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DECRETO Nº. 46, DE 20 DE JUNHO DE 2016. 
                   

 “Institui a Comenda Marquês de Valença, e dá outras 
providências.” 

 
 

ÁLVARO CABRAL DA SILVA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no 
uso de suas atribuições legais, 

 
 

DECRETA 
 

 

Art. 1º - Fica instituída a Comenda Marquês de Valença, que tem por objetivo reconhecer e 

nobilitar pessoas naturais e pessoas jurídicas que tenham, de qualquer forma, se destacado e 

contribuído para o Município de Valença, em atuação humanitária, educacional, artística, cultural, 

política, social, científica, profissional, ou em qualquer outra atividade de interesse público, 

enaltecendo ou beneficiando o povo valenciano. 

 

Art. 2º - A Comenda de que trata o artigo 1° será entregue aos agraciados, em solenidade 

própria realizada pela Prefeitura Municipal de Valença. 

 

Art. 3º - A indicação e escolha dos agraciados será realizada por um Conselho constituído 

por 03 (três) membros, sendo: 

 

 I – Marco Antônio Jannuzzi Abdala; 

III – Glória Lúcia do Nascimento; 

IV –Trícia Leiliez da Silva Ferreira; 

 

§ 1º - O Conselho será presidido pelo primeiro membro, tendo cada  conselheiro direito a 

voto. 

§ 2º - O exercício da função de Conselheiro da Comenda será gracioso. 
 
§3º - Deverá o Conselho criar o livro Ata “Comenda Marquês de Valença”, no qual serão 

inscritos, por ordem cronológica, os nomes dos agraciados com a comenda e seus dados 
biográficos.  
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§ 4º - As concessões da comenda serão publicadas, por ato, no Boletim Oficial do 

Município. 

 

 Art. 4º - As propostas com as indicações dos possíveis agraciados com a Comenda 
Marquês de Valença, devem ser apresentadas contendo o nome completo e qualificação do 
candidato à homenagem, dados biográficos, indicação dos serviços prestados e relação das 
condecorações que possuir, que deverão ser analisadas pelos membros do Conselho. 

 

Art. 5º - Aos agraciados serão conferidos medalha alusiva à Comenda, que será entregue 
pelo Chefe do Poder Executivo, de acordo com o cerimonial estabelecido, bem como, 
certificado assinado  pelo Prefeito Municipal. 

 

Parágrafo único: A medalha conterá o brasão do Município de Valença, tendo 05 cm de 
diâmetro e 03mm de espessura, em cor ouro velho. 

 

             Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2016. 
 
 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 

                                                       Álvaro Cabral da Silva 
                                                                    Prefeito 

 
 
 


