ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
DIRETORIA LEGISLATIVA
Relação de: Títulos, Diplomas, Selos, Medalhas e Comendas
Nº
01

02

Data
08 / 03
Dia
Internacional
da Mulher
25/03
Aniversário
do PC do B

03
27 / 03
Data do
nascimento
15.02
do Maestro e
compositor
Waldemar
Henrique

04

05

06

Semana que
antecede o
Dia das Mães
MAIO

11 / 05
Data de
Aniversário
de
nascimento
Do Cientista
Gaspar Viana

05/06

Honraria
Plaqueta
Comemorativa
“DULCE ACCIOLI“

Concedido a
Mulheres que se destacaram no
Município em diversas áreas de
atividades de nosso Município

Requisitos
Indicação de um nome por
Bancada

Diploma
Neuton
Miranda

Pessoas físicas e jurídicas que se
destacaram na promoção e
conservação dos direitos sociais,
individuais e coletivos, à habitação e
regularização fundiária neste
município, e extensivo ao estado do
Pará

Indicação de um nome por
Vereador, uma vez por ano,
por meio de Decreto
Legislativo instituído a partir
de documentos
comprobatórios

Aos maiores destaques da música,
nas áreas de canto lírico, gospel,
católicas, educação musical,
instrumentalista e música popular, em
suas diversas formas.

Dois meses antes do evento,
a Presidência solicitará a
direção da Fundação Carlos
Gomes, uma lista dos três
melhores músicos que se
destacaram nas áreas
mencionadas

Mulheres, mães que destacaram na
luta pela defesa da liberdade, pela
conquista de direitos e cidadania

Concedida por indicação de
cada liderança, antecedência
5 dias úteis ao Pres. Da CMB

Decreto Legislativo nº 58,
de 13 de novembro
de 2001
+ DL 023/06

Indicação de um nome por
ano, por partido político,
subscrito por todos os
membros do partido, através
de Decreto Legislativo
(QUORUM SIMPLES)

Resolução nº 088, de 12 de
setembro de 2002
+
Resolução nº 14, de 31 de
março de 2005.
+
Resolução 06.15.03.06

Plaqueta
Comemorativa
Waldemar Henrique

Medalha
Condecorativa
Cordolina Fontelles
de Lima

Comenda Gaspar
Viana
+ Diploma

Legislação
Autor
Resolução nº 43, de 23 de junho
de 1999 +
Resolução nº 52, de 08 de junho Regina Barata
de 2000.
Resolução nº 112, de 11 de
Moa Moraes
novembro de 2015

não fala

Não fala

não fala

Profissionais de saúde que tenham se
destacado por efetiva contribuição à
pesquisa científica, saúde coletiva ou
bem estar da comunidade das
seguintes profissões: Medicina,
Odontologia, Enfermagem, BioMedicina, Medicina Veterinária,
Farmácia, Fisioterapia, Ciências
biológicas, Fonoaudiologia ; Terapeuta
Ocupacional mais Psicologia

Medalha Irmã
Qualquer pessoa com atuação na área
Dorothy Stang - Res. da preservação do meio ambiente, nas

Um por vereador por ano
(QUORUM SIMPLES)

Resolução nº 55, de 19 de junho
de 2000 +
Decreto Legislativo nº52, de 22
de dezembro de
1999 +
Decreto Legislativo nº 02,
de 14 de abril de 2004.

Res.010 de 30/03/2009

Eloy Santos

não fala
Ana júlia
Sahid xerfan

Raimundo
Castro
+
Sahid Xerfan

Dr. Castro

Fala avesso o
nome e a
Efígie do
cientista e no
verso CMB e
Paraense do
Século XX

Marquinho

não fala
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nº 10

causas agrárias e no desenvolvimento
sustentável
Personalidades, órgãos e entidades
públicas e privadas do Município de
Belém, que se destacaram por sua
atuação profissional ou como
incentivador para preservação e
manutenção do Meio Ambiente
Iniciativas de jornalistas em diferentes
segmentos a respeito de reportagens
sobre o meio ambiente no Município
de Belém ou no Estado do Pará,
ajudando a promover a educação e a
consciência ambiental

07

05/06
Dia Municipal
do Meio
Ambiente e
da Ecologia

Diploma Amazônia
para Sempre

08

05/06
Dia Nacional
do Meio
Ambiente

“Prêmio Câmara de
Jornalismo
Ambiental”

09

08/06
Batismo de
Celina
Albuquerque

Diploma Celina
Martins Albuquerque

Pessoas físicas e jurídicas que se
destacaram no trabalho de caráter
ecumênico religioso neste Município, e
extensivo ao estado do Pará

10

junho

Medalha “Benedito
Monteiro”
SESSÃO SOLENE

À pessoas físicas que se destacaram
ma área literária(de natureza ficcional
ou documental), enquanto atividade
por excelência de compreensão,
valorização, preservação e divulgação
da cultura amazônica.
Poesia. Romance ou ensaio; folclore
ou pesquisas culturais

11

05/10
Medalha e Diploma
“Círio de Nazaré”

As pessoas físicas e Jurídicas,
entidades e Instituições e empresas
públicas e privadas, que se destacam
pela efetiva colaboração a festa
católica

Apresentação por cada
Vereador e um pela
Presidência da Casa,
mediante consulta a Diretoria
da Festa do Círio de Nazaré,
1 p/ Vereador p/ ano.

Dia da Empresa
Cidadão de Belém e
Selo
Empresa
Cidadã

Empresas que apresentarem
qualidade em seu balanço social, nos
termos da Resolução, dentre eles:
perfil social de seus empregados,

Criação de uma comissão
como membros Presidentes
das Comissões Permanentes:
Economia, Obras, Saúde,
Administração, Direitos

12

25 / 10

Indicação de um nome por
Vereador, uma vez por ano,
por meio de Decreto
Legislativo anexando
currículo que comprove
trabalho na área referida
Os vereadores da CMB
apresentarão, com
antecedência, matérias
jornalísticas versando sobre
temas ligados ao meio
ambiente, devidamente
publicadas, para serem
agraciadas com o Prêmio,
com indicação máxima de
duas matérias
Indicação de um nome por
Vereador, uma vez por ano,
por meio de Decreto
Legislativo instituído a partir
de documentos
comprobatórios
Indicados pela bancada de
vereadores
Consulta pela Com.Cultura ,
Lazer, e Patrimônio Público

Resolução nº 102, de 06 de
outubro de 2015

Raul Batista

Não fala

Resolução nº 113, de 11 de
novembro de 2015

Orlando Reis

Não fala

Resolução nº 111, de 11 de
novembro de 2015.

Moa Moraes

Não fala

Resolução nº 044, de 13 de
dezembro 2010

Amaury

não fala

Resolução nº. 035/30.05.05

Valéria
Anaisse

de um lado
escudo do
Município e do
outro a
Imagem da
Virgem
não fala

Resolução nº 95, de 30 de
dezembro de 1999.

Regina
Barata
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padrão de atendimento na área social,
montante de investimentos e esforços
que incentivam o desenvolvimento
humano e a qualidade de vida de seus
empregados.

13

14

15

16

17
18

Humanos, Transporte. E em
parceria com organizações
da sociedade civil ligadas ao
meio empresarial Atribuído a
empresa a cada dois anos,
em sessão especial
05 / 11
Medalha do Mérito Personalidades, órgãos e entidades
Definidos pela comissão de
Dia Nacional Cultural e Patrimônio públicas e privadas municipais, que se
Cultura, Lazer, Desporto,
da Cultura
de Belém
distinguiram por sua atuação
Turismo e Patrimônio Público
profissional ou como incentivadora das
e de Obras e Urbanismo, a
artes e da cultura e do patrimônio
qual se responsabilizará pela
cultural e histórico no Município de
consulta sobre os indicados
Belém, organizações e personalidades
junto à bancada dos
Vereadores
25/11
Diploma Maria da
Pessoas físicas e jurídicas que se
Indicação de um nome por
Dia Municipal Penha
destacaram na promoção da
Vereador, uma vez por ano,
de Prevenção
prevenção e do combate à violência
por meio de Projeto de
e Combate à
doméstica e familiar à mulher
Decreto Legislativo instituído
Violência
por documentos
Doméstica e
comprobatórios
Familiar à
Mulher
30 / 11
Diploma Benemérito Pessoas que se destacam no trabalho
Qualquer vereador com
Evangélico
e
a da evangelização e prestam serviços apresentação de documentos
Medalha
assistenciais para valorização do ser
(quorum simples)
Condecorativa
humano,
Benemérito
Evangélico
10 / 12
Medalha de Direitos
Pessoas físicas e jurídicas que se
Obedecendo as seguintes
Humanos
destacaram na promoção e defesa
categorias: organizações não
“JAIME TEIXEIRA”
dos direitos humanos
governamentais e
(quorum simples)
personalidades – deverá ser
definida pela Comissão de
Direitos Humanos, que fará
consulta dos indicados junto
à bancada dos vereadores.
15 / 12
Comenda
“Paulo Pessoas que se destacaram na defesa Indicação por vereador
Frota“
dos direitos da infância e da juventude (quorum simples)
Às
autoridades
civis,
militares, Indicação
apenas
pelo
Sem data
Brasão D´Armas de federais, estaduais, municipais e Presidente da CMB.
definida
Belém
eclesiásticas ou entidades culturais, Aprovação – dois terços dos
intelectuais, artísticas e demais membros da Casa Obs:
pessoas gradas que tenham prestado estabelecer 1 medalha por
o
comprovadamente
relevante ano

Resolução nº 135, de 05 de
dezembro de 2002. Alterada
pela Resolução 040, de 22 de
abril de 2015
( quorum simples)

Resolução nº 043, de 28 de
abril de 2015

Resolução nº 133, de 05 de
dezembro de 2002.

Resolução nº 070, de 26 de
junho de 2001.

Resolução nº 72, de 10 de julho
de 2002.
Resolução nº 12, de 12 de
maio de 1971 + Resolução 019,
12.04.05
( quorum qualificado)

Regina
Barata

de um lado o
escudo do
Município de
outro o
Mestre
Verequete

Abel Loureiro

Não fala

Orivaldo
Pinheiro

de um lado o
Brasão do
Município de
outro a Bíblia

Regina
Barata

Paulo
Fonteles

Victor Cunha

não
fala

não fala
de um lado
Brasão
D’armas de
Belém e Forte
do Castelo do
outro
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19
Sem data
definida

Título Honorífico de
Honra ao Mérito

Sem data
definida

Título Honoríficio de
Cidadão de Belém

Pessoas que tenham prestado reais
serviços ao Município de Belém
considerados extraordinários,
inestimáveis e relevantes

Sem data
definida

Medalha Vereador
Clodomir
Grande Colino

Pessoas que tenham prestado
relevantes serviços em benefício do
desenvolvimento da educação, tanto
no Município como em todo o Estado
do Pará

Sem data
definida

Medalha “Isaac
Soares“

20

21

22

23

24

25

serviços à Amazônia e, especialmente
á Belém do grão Pará.
Pessoas que tenham prestado reais
serviços ao Município de Belém
considerados
extraordinários,
inestimáveis e relevantes

Sem data
definida

Medalha
“Organizações
Rômulo Maiorana“

Sem dada
definida

Medalha de Mérito
Científico
“Evandro Chagas”

Sem data
definida

Medalha do Mérito
Profissional da CMB

Pessoas que prestam ou prestaram
relevantes serviços em benefício do
desenvolvimento da área jornalística
no Município de Belém.
Mais Comunicação Social, radialistas
profs. De televisão, Cerimonialistas e
publicitários em geral.
Pessoas físicas ou jurídicas que se
destaquem ou se destacaram na
prestação de serviços voluntários,
tanto no Município como em todo o
Estado do Pará
Pessoas que, através de
estudo/pesquisa tenham contribuído
de alguma forma para o encontro de
métodos, técnicas e achados que
ajudem ao ser humano na solução de
problemas que atingem qualquer área
da vida humana ou animal
Funcionário avaliado os seguintes

Indicação de vereador e Resolução nº 09, de 04 de julho
comprovar
através
de de 1977.
documentos
e
provas
incontestáveis.
( quorum qualificado)
Aprovação – maioria absoluta
dos membros da Casa
Indicação de vereador e
Resolução nº 09, de 04 de julho
comprovar através de
de 1977
documentos e provas
( quorum qualificado)
incontestáveis
Aprovação – maioria absoluta
dos membros da Casa
Indicação de vereador e
Resolução nº 25, de 27 de
comprovar através de
outubro de 1993
documentos.
( quorum qualificado)
Aprovação – maioria absoluta
nominal
dos votos nominais dos
membros da Casa
Indicação de vereador e
Resolução nº 070, de 10 de
comprovar através de
julho de 2002 +.
documentos
Res. 018, 08/04/05
Aprovação – maioria absoluta
( quorum qualificado)
dos votos nominais dos
nominal
membros da Casa

Não fala

Não fala

Venício
Vinagre

Firmino
Gouveia
+
José
Scaff

Indicação de Vereador e
comprovar através de
documentos
Aprovação – maioria absoluta
dos votos nominais dos
membros da Casa
Indicação de Vereador e
comprovar
através
de
documentos
Aprovação – maioria absoluta
dos votos nominais dos
membros da Casa

Resolução nº 071, de 10 de
julho de 2002.
( quorum qualificado)
nominal

Carlos
Pina

Resolução nº 132, de 05 de
dezembro de 2002.
( quorum qualificado)
nominal

Iran
Moraes

Comissão indicada pelo
Presidente composta de

Resolução nº 55, de 06 de
junho de 2001.

Iran
Moraes

Pelo avesso
os traços
faciais do
ver.Clodomir e
no reverso a
inscrição CMB
Pelo avesso
os traços
faciais do
jornalista e no
reverso a
inscrição CMB
avesso nome
e logotipo da
empresa e no
reverso a
inscrição CMB
Não fala
a
Com.Executi
va que faz

Não fala
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– para funcionário
deste poder

26

Outubro

27

Sem data
definida

28

Sem data
definida

29

Sem data
definida

30

Sem data
definida

31

20 de
novembro

32

25 de
novembro

critérios: Assiduidade, Pontualidade,
produtividade, relação interpessoal,
Iniciativa e Criatividade

Vereador, um representante
da Associação dos
Funcionários, ou entidade
que o represente e do Diretor
do DRH, sob a presidência do
Primeiro
Prêmio
Rômulo Para escolas públicas e comunitárias, Das escolas da rede pública
Maiorana–Escola
levando
a
comunidade
escolar municipal art.3º
empreendedora
(desenvolvendo escola, professor e
alunos)
Título “Repórter
Aos profissionais da imprensa
Padrão,
que se destaquem por um trabalho Vereador que a propuser terá
jornalístico
investigativo
e de fazer juntada, através de
comprometido com a verdade, rapidez
documentos, de provas
e qualidade de informação.
incontestáveis
1 por vereador/D.L.
Título “Mérito
Destinado a homenagear
Cada Vereador poderá
Comunitário”
líderes comunitários pela prestação de indicar um homenageado por
serviços gratuitos e voluntários à ano, via Decreto Legislativo,
comunidade, considerados relevantes.
aprovado por votação de
quorum simples.
Criação do Diploma
Premiará pessoas físicas ou
Os condecorados serão
do Mérito de
jurídicas que se destacarem na
indicados pelo Bloco ou
Proteção aos
proteção aos animais no âmbito do
Partido com assento nesta
Animais de Belém Município de Belém.
Casa, mediante projeto de
Decreto Legislativo, a ser
deliberado em plenário.
Institui a Plaqueta e
Atletas, amadores ou
Cada bloco poderá indicar um
Diploma “Esporte
profissionais, que se destacaram na
homenageado, por meio de
Paraense –
área do esporte em qualquer
Decreto Legislativo,
Reconhecimento
modalidade, bem como pessoas
comprovando por
Nacional”
físicas e jurídicas que colaboram para documentos que reconheçam
o crescimento do esporte paraense.
a homenagem.
Cria o “Diploma de
Pessoas que mais se
Cada bancada do Partido
Mérito Zumbi dos
destacaram nos diversos setores da
indicará um homenageado,
Palmares”
sociedade, na luta pelo combate à
anualmente.
prática do racismo e/ou contribuindo
de alguma forma na conscientização e
formação da identidade negra do povo
brasileiro.
Institui o Diploma
Pessoas físicas e jurídicas
O homenageado será
“Maria da Penha”
que se destacaram na promoção da
indicado por cada vereador,
prevenção e do combate à violência
anualmente, por meio de

Resolução nº 008, de 08/02 de
2007.
( quorum simples)
Resolução 008/2009
Resolução nº 045, de 13 de
dezembro de 2010.
( quorum simples)
Votação nominal

Nadir
Neves

Não fala

Raul
Batista

Não fala

Resolução nº 038, de 22 de
abril de 2015.

Elaine Barbalho

Não fala

Resolução nº 042, de 22 de
abril de 2015.

Igor Normando

Não fala

Resolução 039, de 22 de abril
de 2015.

Adalberto Aguiar

Não fala

Resolução nº 041, de 22 de
abril de 2015.

Marquinho do
PT

Não fala

Resolução nº 043, de 28 de
abril de 2015.

Abel Loureiro

Não fala
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doméstica e familiar à mulher.

33

Sem data

Medalha
Brasão
Outorgada em edição especial,
D’Armas Belém 400 unicamente no ano de 2016, a órgãos
anos
instituições e entidades públicas e
privadas municipais, que se
destacaram no crescimento e
fortalecimento do Município de Belém
ao longo dos últimos anos, por meio
de serviços prestados eminentemente
em caráter público

34

Sem data

Hino
Oficial
da
Câmara Municipal de
Belém

35

Sem data

Inserção do nome do
autor do Projeto de
Decreto Legislativo
nos Diplomas de
Honrarias
e
publicação no DOC

Projeto de Decreto Legislativo
instruído por documentos
comprobatórios a ser
aprovado pela Comissão da
condição Feminina e Plenário
da Câmara Municipal de
Belém, podendo ser
concedido “post mortem”.
-

Resolução nº 136, de 14 de
dezembro de 2015

Executado facultativamente:
Resolução nº 137, de 14 de
Nas cerimônias oficiais do
dezembro de 2015
Município; nas cerimônias em
unidades escolares,
esportivas e culturais; nas
cerimônias e ocasiões
festivas promovidas por
entidades particulares; em
ocasiões civis, militares ou
religiosas a que se associe
sentido patriótico ao
município de Belém ou
exprima regozijo público
Todos os diplomas emitidos pela CMB Na publicação do referido
Resolução nº 135, de 14 de
referente à concessão de honrarias, a Decreto Legislativo
dezembro de 2015
inserção do nome do autor ou autores concedendo a referida
da proposição
honraria deverá conter o
nome do autor ou autores no
rodapé

Medalha será
cunhada em
relevo, em liga
metálica, de
cor dourada,
tam 5cm,
sendo de um
lado o escudo
do Município
de Belém e de
outro a logo
400 anos e a
inscrição “IV
Centenário de
Fundação de
Belém 16162016”

Símbolo do Parlamento Municipal ao
lado da Bandeira e do Brasão
municipal

Mauro Freitas
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36

37

Sem data

38

Sem data

Plaqueta e Diploma
Atletas, amadores ou profissionais,
“Esporte Paraense – que se destacaram na área do esporte
Reconhecimento
em qualquer modalidade divulgando e
Nacional”
promovendo o Estado do Pará, bem
como pessoas físicas e jurídicas que
colaboram estimulando, promovendo,
orientando, patrocinando o esporte
paraense para o seu crescimento e
desenvolvimento nacional
Diploma de Mérito
Pessoas físicas ou jurídicas que se
de Proteção aos destacarem na proteção aos animais
Animais de Belém
no âmbito do Município de Belém

Cada bloco ou partido poderá
indicar um homenageado,
através de Decreto
Legislativo, fazendo
comprovação por meio de
documentos que reconheçam
a homenagem.

Resolução nº 039, de 22 de
abril de 2015

Adalberto Aguiar

As pessoas condecoradas
serão indicadas pelo Bloco ou
Partido, com assento nesta
Casa, mediante projeto de
Decreto Legislativo, a ser
deliberado pelo Plenário da
CMB
Prêmio
Maestro Grupos Folclóricos que se destacaram A indicação será realizada
Adelermo Matos de na realização de ações em favor da
através das bancadas
Folclore
divulgação e reconhecimento do
representativas na Câmara
folclore paraense e cultura popular, no Municipal de Belém, sendo
Município de Belém
um grupo por bancada,
devendo ser anexado ao
Decreto Legislativo, histórico
da atividades e ações do
grupo a ser homenageado

Resolução nº 042, de 22 de
abril de 2015

Igor Normando

Resolução nº 115, de 11 de
novembro de 2015

Marinor Brito

Obs: Através da Resolução nº 089/04, ficou estabelecido o limite de uma proposta de decreto por ano para cada vereador, concedendo os Títulos Honoríficos
de Cidadão de Belém e Honra ao Mérito

Relação de Títulos, Diplomas, Distintivos, Selos, Medalhas e Comendas à Parte
Nº

Data

Honraria

Concedido a:

Requisitos

Legislação

Autor

12/01
Aniversário da
Cidade de Belém

Medalha Antonio Landi

Pessoas e organizações
que se destacaram no meio
científico ou artístico de

A forma de escolha
dos homenageados
será definida pela

Lei nº 8.260, de 08
de setembro de
2003.

PMB
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05/06
Dia Nacional do
Meio Ambiente

Medalha Ecológica

15/08
Dia da Adesão do
Pará à
Independência
------

Diploma de “Mérito 15 de
Agosto”

Sem data

Sem data

28/10
Dia do Funcionário
Público

Diploma Comemorativo ao
Centenário a Província do
Pará
Medalha do Mérito
Legislativo Municipal
(Paulo Maranhão,
Frederico Barata e Edgar
Proença)
Diploma Honorífico de
Honra ao Mérito

Distintivo de Mérito
Legislativo

Belém.
Pessoas, entidades e
instituições que tenham
prestado relevantes
serviços à ecologia e ao
meio ambiente no
Município de Belém ou no
Estado do Pará
Personalidades que
prestaram relevantes
serviços a Belém e ao
Estado.
---------

FUMBEL.
Escolha feita por
uma comissão do
órgão municipal de
Meio Ambiente, com
entrega na PMB ou
local escolhido por
esta.
Indicação da
Presidência e da
maioria absoluta dos
Vereadores.
Sem Validade

Não informa

Aprovação de 2/3
dos Edis outorgada a
Jornalistas,
Vereadores e
Comerciários.
Aprovação de 2/3
dos Edis; a cada
Vereador cabe a
concessão de
apenas 02 por
Legislatura.

Entidades, empresas e
organizações sediadas em
Belém que tenham
prestado relevantes
serviços ao
desenvolvimento
socioeconomicocultural ao
Município.
Funcionários efetivos que
tenham completado ou
venham completar vinte
(20) anos de serviço
ininterrupto prestado à
CMB.

Não Informa

Lei nº 7.943, de 19
de janeiro de 1999.

PMB

Resolução nº 01, de
17 de maio de 1973.

Não Informa

Resolução nº 04, de
31 de março de
1976.
Resolução nº 25, de
12 de julho de 1976.

Não Informa

Resolução nº 60, de
02 de dezembro de
1976.

Não Informa

Resolução nº 06, de
09 de maio de 1980.

Não Informa

Não Informa

