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ESTADO DE MATO GROSSO 
CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 
“Palácio Urbano Rodrigues Fontes” ADAMANTE PROGENIES

PROJETO DE LEI Nº ____/2021 

 

CRIA CRITÉRIOS DE IDONEIDADE 
MORAL E OUTROS PARA 
CONCESSÃO DE TÍTULO DE 
CIDADÃO DIAMANTINENSE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
 
O PREFEITO DE DIAMANTINO: Faço saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º No município de Diamantino, farão jus ao Título de Cidadão 

Diamantinense todas as personalidades nacionais ou estrangeiras, radicadas no país, 
comprovadamente dignas da honraria, por se destacarem na Comunidade Diamantinense, 
ou mundialmente consagradas pelos serviços prestados à humanidade, preenchidos os 
seguintes requisitos: 

 a) Idoneidade moral; 
b) Prestação de relevantes serviços ao Município;   
c) Biografia completa da pessoa que se deseja homenagear;   
d) Apresentar cópia de RG/CPF ou CNH;   
e) Apresentar certidão do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 

de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; 
f) Apresentar certidão criminal de primeiro e segundo grau da Justiça 

Estadual; 
g) Apresentar certidão nominal de primeiro e segundo grau da Justiça 

Federal.   
  
 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 

 

Diamantino, 14 de setembro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A concessão de honraria é uma forma de parabenizar o cidadão pelo serviço 

prestado. Através dos títulos, homenageia-se pessoas que, de alguma forma, vieram a 

contribuir para a cidade de Diamantino.  

As razões para a presente propositura se dão em razão da necessidade de 

estabelecer critérios específicos quanto a concessão da honraria, visando evitar homenagem 

a cidadãos inidôneos.  

Para tanto, deve ser levado em conta a identificação da pessoa, bem como a sua 

situação perante o Poder Judiciário, razão pela qual, sugere-se que para a concessão de 

honrarias seja identificado o homenageado, havendo a obrigação de apresentar as certidões 

criminais e de improbidade administrativa. 

Por tais razões, e considerando a relevância do tema, apresento este Projeto de 

Lei, requerendo desde já a sua aprovação. 

 

 

Diamantino, 14 de setembro de 2021. 
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