
LEI N.º 3.060/2018 
DE 02 AGOSTO DE 2018. 
(Projeto de Lei n.º 40/2018 – Vereadora Michelle Vieira Cabral da Silva) 

 
 

EMENTA: “DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
MEDALHA DE PROTEÇÃO ANIMAL NO 
MUNICÍPIO DE VALENÇA, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 
 
Artigo 1º - Fica criada a MEDALHA DE PROTEÇÃO ANIMAL a ser outorgada as pessoas 
ou grupos de proteção animal, de forma direta ou indireta, no município de Valença, que 
por amor e honra abraçaram a causa. 
 
Artigo 2º - A presente lei será constituída na forma de uma “Medalha Institucional”, 

conferida pela Câmara de Vereadores de Valença. 
 
§ 1º - A entrega das medalhas será em sessão solene anual a ser realizada no final do ano 

pela Câmara Municipal de Valença. 
 
§ 2º -  A medalha, em formato circular, terá 60 mm de diâmetro e 4 mm de espessura, 

confeccionada em aço escovado , com escudo de Valença em alto relevo, no anverso com 
os dizeres “ Câmara Municipal de Valença” e no verso o símbolo da Proteção Animal do 
Projeto SALVAR da Lei Municipal 2.999 de 5 de outubro de 2017, o nome do agraciado, o 
ano do recebimento e os dizeres “ MEDALHA DE PROTEÇÃO ANIMAL – SALVAR” 
 
Artigo 3º - Serão agraciadas pessoas que atuem na causa animal em toda extensão do 

município de Valença, sendo membros dos grupos de Proteção Animal registrados, 
protetores independentes e colaboradores da causa animal. 
 
Artigo 4º - Para a concessão da MEDALHA DE PROTEÇÃO ANIMAL, será necessário 

indicar o homenageado ou grupo de Proteção Animal por meio de requerimento com 
aprovação do plenário até 45 dias antes da sessão solene perante a Secretaria da 
Câmara. 
 
Artigo 5º - A Câmara Municipal poderá homenagear até 10(dez) pessoas ou Grupos de 

Proteção Animal do município. 
 
Artigo 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da Câmara Municipal de 

Valença. 
 
Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 



 
Artigo 8º - Revogam – se as disposições em contrário. 
 

                                                                                                 

, 
Sala das Sessões, 02 de agosto de 2018. 

 

 

 

Saulo de Tarso P. Correa da Silva                                         Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler 
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Fabiani Medeiros Silva                                           Pedro Paulo Magalhães Graça    

 1ª SECRETÁRIA                                2º SECRETÁRIO 

 

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas 

publicações. 

Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 

Luiz Fernando Furtado da Graça - Prefeito Municipal 


