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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Eliel de Luccas.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Eliel de Luccas, Terapeuta, residente
no Município de Nova Mutum, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

        Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

       

JUSTIFICATIVA

Eliel de Luccas, nascido em 12 de novembro de 1963, natural do Município de Santa Izabel do Ivai – PR.

Iniciou sua vida profissional no Estado de Mato Grosso como terapeuta em 1986. Nesse mesmo ano fixou
residência em Várzea Grande, e partir daí atendeu as cidades de: Barão de Melgaço, Poconé, Campo Verde
e Chapada dos Guimarães.

A partir do ano de 1999 estendeu seus atendimentos para  as cidades de Tangará da Serra, Sapezal,
Campos de Júlio e Comodoro.

De 2002 até 2011, teve atuação maciça como Terapeuta nas cidades de Diamantino, Rosário Oeste e
Nobres. Em 2011 ano em que fora criada a lei das terapias naturais no estado de Mato Grosso, a lei 9.567
de 29/06/2011, passou ao status de integrante da Frente Holística pelas práticas integrativas, e com a
criação formal da frente em 2015, presidida pelo então Deputado Wancley Carvalho, atua na mesma como
representante em defesa de tais práticas e sua integração com o SUS-MT. Teve sua primeira experiência
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como Terapeuta no SUS-MT na cidade de Itanhangá desde o mês de Março de 2017, onde permanece até
hoje.Conta em seu histórico clínico (ROA) registro de ocorrências ambulatoriais do município mais de 80
pessoas atendidas gratuitamente no município.

Reside atualmente em Nova Mutum, onde se fixou desde 2014. Atende em seus dois consultórios
particulares que mantém no momento em Lucas do Rio Verde e Tapurah.

No último ano, recebeu duas moções de aplausos a nível municipal, sendo uma em Tapurah e  outra em
Itanhangá. Recentemente foi reconhecido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, também com uma
Moção de Aplausos. Moção que ao receber, declarou verbalmente diante das autoridades Legislativa a
intenção de honrar, fazer jus a mesma, e continuar fazendo muito, muito mais e melhor pela saúde do povo
mato-grossense.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2018

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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