
 
 
 

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N. 19, DE 07 DE JUNHO DE 2016 
 
 
 

Concede o Título de Cidadão Honorário 
de Lucas do Rio Verde-MT ao Senhor 
Clair Nadim. 

 
 
 

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 Clair Nadim. 
 

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, 07 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador-PSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N. 19/2016 
 
Aos 
Exmos. Senhores 
VEREADORES E VEREADORA 
 

O presente Projeto de Decreto Legislativo tem por objetivo conceder a o Senhor Clair 
Nadim, 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. Clair Nadim é brasileiro, natural de Getulio Vargas-RS, nascido em 13 de 
janeiro de 1957. Casado com Lourdes Cênico Nadin, Pai de Suelen Crristina Nadim 
Munaretto e Robson Angelo Nadim. 
 

Reside em Lucas do Rio Verde há 31 (trinta e um) anos, aonde, junto com sua família, 
vem atuando sempre no setor da agricultura, suinocultura e transportes. 
 

Pioneiro de nosso Município viu e ajudou a construir Lucas do Rio Verde. Sempre 
atuante em toda comunidade, hoje tem o prazer de contar a história dos tempos difíceis que 
passou com sua família, e que ficaram para traz. 
 

Pai e empreendedor dedicado, sempre esteve presente junto a Igreja Católica, 
colaborando em todos os eventos e mutirões. Homem de fé o Sr. Clair, juntamente com seus 
familiares, contribuíram e contribuem no fortalecimento do catolicismo em nosso município, 
bem como no apoio a todas as ações de pastorais e movimentos organizadas e desenvolvidas 
pela Igreja Católica. Assim também o faz como colaborador da APAE e membro da diretoria 
do CTG-Sentinela da Tradição, pois crê que é necessário contribuir com o fortalecimento das 
Entidades, visando o bem-estar da sociedade, não somente o próprio ou de seus familiares. 
 

Acreditando no cooperativismo, sempre com muita responsabilidade, foi associado de 
cooperativas em nosso município. Hoje, pelos empreendimentos que dispõe tornou-se grande 
gerador de emprego e renda para dezenas de pessoas, atuando fortemente na comunidade 
Menino Deus. 
 

Ao Sr. Clair Nadim é morador antigo, cumpridor de suas obrigações, não se eximindo 
das responsabilidades, tanto de pai de família como de empresário, privilegiando, contudo, a 
todos que compartilham de seus ensinamentos e exemplos, pois a sua história de vida pública, 
contribuindo com ações sociais diversas, se confunde com a história de vida privada, gozando 
de muito respeito da sociedade luverdense. Portanto, pelos relevantes serviços que tem 
prestado junto ao Município e aos Munícipes, a concessão do Título de Cidadão Honorário se 
dá por merecimento, pois o Sr. Clair contribui, significativamente, com o desenvolvimento de 
Lucas do Rio Verde. 
 

Lucas do Rio Verde-MT, Plenário Vereador João José Callai, 07 de junho de 2016. 
 

 
 
 
 

AIRTON CALLAI 
Vereador-PSB 
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