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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  EDILEUDO
RAMALHO  DE  LUCENA.

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

1º - Fica concedido ao Senhor Edileudo Ramalho de Lucena, o Título de Cidadão Mato-grossense.

2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Edileudo Ramalho de Lucena nasceu no dia 9 de fevereiro de 1957, na cidade de Ibiara, Paraíba. Casado
com Maria Delsuita Pereira veio para Jaciara, Mato Grosso, em dezembro de 1977, fixando residência.

Posteriormente mudou-se para o município de Nova Mutum/MT, onde atualmente é sócio-proprietário da 
Decorfios Materiais Elétricos e Eletrotécnica, empresa sólida e atuante em todo o Estado de Mato Grosso,
referência nos segmentos de comércio de materiais elétricos e serviços de eletrotécnica.

Fundada em maio de 2001, a Decorfios iniciou com o comércio de materiais elétricos, através de uma loja
localizada no Centro de Nova Mutum. Em 2004 passou a oferecer o serviço de rebobinagem de motores e
em 2008 lançou-se com vigor na área industrial, incorporando serviços altamente especializados em
eletrotécnica, além de representações autorizadas de grandes marcas como Weg e Siemens. Para isso, a
empresa conta com duas estruturas físicas amplas e modernas: a loja de materiais elétricos e a indústria de
eletrotécnica.

Atenta às políticas de responsabilidade social e ambiental, a Decorfios é a primeira empresa de Nova Mutum
a implantar diário de segurança e carta de satisfação e a destinar lâmpadas para a reciclagem. O principal
pilar da empresa é a satisfação do cliente através da venda de solução.

Líder absoluta de mercado conquistou todas as edições do prêmio Top of Mind, que aponta as marcas mais
lembradas de Nova Mutum em cada segmento através de pesquisa de opinião realizada pela Associação
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Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade
mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Edileudo Ramalho
de Lucena, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto, apresento a proposição
Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Junho de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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