
 
 
 

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N. 16, DE 02 DE JUNHO DE 2016 
 
 
 

Concede o Título de Cidadão Honorário de Lucas 
do Rio Verde-MT ao Senhor Darci Ribeiro Pahim. 

 
 
 

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Lucas do Rio Verde, Estado 
de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de Decreto 
Legislativo: 
 
 
 

Art. 1º De acordo com o que preceitua a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, a 
Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, concede o Título de 
Cidadão Honorário de Lucas do Rio Verde-MT ao Senhor Darci Ribeiro Pahim. 
 

Art. 2º A referida Concessão é pelos relevantes serviços prestados junto ao nosso 
Município, e se dá por merecimento. 
 
 Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 02 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador-PSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 16/2016 
 
 
Aos  
Exmos. Senhores 
VEREADORES E VEREADORA 
 
 

O presente Projeto de Decreto Legislativo tem por objetivo conceder ao Senhor Darci 
Ribeiro Pahim o Título de Cidadão Honorário de Lucas do Rio Verde pelos relevantes serviços 
prestados à nossa comunidade, pois se trata de um cidadão de respeitabilidade provada e 
comprovada por seu comportamento sempre ético e sua conduta ilibada. 
 

O Sr. Darci Ribeiro Pahim é brasileiro, natural de Santo Ângelo-RS, nascido em 
20/04/1956. Casado com Maria Zelinda Pahim, companheira esta que lhe presenteou com 03 
(três) filhos: Wagner, Valério e Vanessa Pahim. 
 

Considerado um dos Pioneiros, reside em Lucas do Rio Verde desde 1983, onde, junto 
com sua família foi um dos fundadores da Comunidade Groslândia, onde, com muitas 
dificuldades não abandonou o sonho de construir um futuro melhor para sua família e para todos 
os que por ali moravam. 
 

Ainda tem viva a lembrança da construção da primeira escola da comunidade, onde Lucas 
do Rio Verde ainda pertencia à cidade de Diamantino, naquela época remeteu 7 sacas de cimento 
para fazer a obra. Lembra que todos os moradores ajudaram, e assim, as crianças da época 
puderam continuar os estudos, onde a Sra. Lourdes Liebinski foi a primeira professora da 
escolinha. 
 

Durante 11 anos participou ativamente da comunidade, recorda que a cada dia era mais 
uma conquista, afinal, as dificuldades impostas pela distância faziam os dias parecerem mais 
longos, tudo era muito difícil desde adquirir alimentos, consultar um médico, manter-se no 
campo, mas nada capaz de fazer desistir. 
 

Junto com outros tantos amigos a comunidade Groslândia foi sendo construída, graças a 
união das famílias, e a cada conquista daquela época fazia a vontade de permanecer ficar mais 
forte. 
 

Mas a crise de 1994 obrigou o Sr. Pahim buscar nova profissão para o sustento de sua 
família. Homem forte e decidido passou agora para a boleia de um caminhão, e isso obrigou a ele 
vir residir na cidade, onde uma nova vida começa a ser construída. 
 

Durante 8 anos ele transportava combustível de São Paulo para Mato Grosso, mas mesmo 
com horas puxadas atrás do volante, nunca deixou de ajudar a comunidade, sempre pronto para o 
auxílio, seja nos mutirões ou festas. Lembra que brincava com as pessoas dizendo, “olha se não 
me tratar bem não trago mais óleo diesel para o motor e vocês ficam no escuro”, pois na época a 
energia era a motor. 



 
Homem de visão e determinado a ser vencedor, junto com sua família, formou-se em 

Instrutor e Diretor de Ensino do Curso de Formação de Condutores, onde abre a empresa WV 
Autoescola, onde até hoje, mesmo com uma cirurgia na coluna, que limita seu tempo, não 
consegue ficar parado. 
 

Considera-se que junto com sua família é um vencedor, sempre rodeado pelos filhos, 
netos e netas, ao lado de sua esposa relembra a todo momento as dificuldades, mas muito mais 
das conquistas. E agradece a todos que, juntos, ajudaram a construir esta cidade chamada Lucas 
do Rio Verde. 
 

O Sr. Darci Ribeiro Pahim tem desempenhado suas atividades profissionais sempre de 
forma correta. E como cidadão e pai de família está contribuindo exemplarmente para a formação 
cidadã de todos aqueles que têm o privilégio de sua convivência. Diante de toda sua história de 
vida e dos relevantes serviços prestados junto ao Município, a concessão do Título de Cidadão 
Honorário se dá por merecimento, pois é um cidadão que contribui significativamente com o 
desenvolvimento de Lucas do Rio Verde. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 02 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador-PSB 
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