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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  ÉLCIO  DA
SILVA RAMALHO.

“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 Élcio da Silva Ramalho, o Título de Cidadão Mato-grossense.

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

 

JUSTIFICATIVA

Élcio da Silva Ramalho nasceu no dia 7 de julho de 1967, em Lins-SP. Filho de Edna Silva Ramalho e
Benedicto Caio Ramalho, casado com Alessandra Ramalho, pai de Gabriela e João Pedro. Residiu desde
criança na cidade de Promissão-SP, onde saiu para estudar e se formar em Engenharia Agronômica em
julho 1992, pela UNOESTE de Presidente Prudente. Começou sua carreira trabalhando para o laboratório
Veterinário Minerthal, depois para o Laboratório Ouro Fino e mais tarde para a extinta Multinacional
Americana Cyanamid onde atuou em campos de pesquisa no GO.

Chegou a Canarana-MT em julho de 1998 para trabalhar como agrônomo e responsável técnico em um
Distribuidor da Cyanamid, onde atuou por um ano, e no ano seguinte em 5 de agosto de 1999 fundou sua
própria empresa a “Dinâmica Agrícola” – ramo de insumos agrícolas e assistência técnica, até meados de
2001, quando mudou sua empresa para indústria de inseticidas urbanos (Saneantes Domissanitários),
passando a se chamar Natucid LafeScience, onde desenvolveu e lançou no mercado nacional o Natucid
Orgânico, 1º inseticida spray do Brasil com efeito cascata, para pragas domésticas.

Hoje a Natucid LafeScience é uma empresa com uma gama de produtos para pragas urbanas, conhecidos e
reconhecidos em todo território nacional pela sua excelência e qualidade sendo distribuídos de Mato Grosso
ao Acre, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, São Paulo a Manaus e dando início as negociações para
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exportação aos países do MERCOSUL, e América Central.

Ao longo destes quase 20 anos em que vive e mora em Canarana tem participado ativamente da vida social
da cidade sendo um dos fundadores do TECC – Clube de Tênis de Canarana, onde desenvolve o Projeto
social chamado “PROJETO VEM SER” no qual é o atual presidente, e que visa o resgate de crianças
carentes da cidade através da prática do tênis como esporte, dando-lhes oportunidades de crescimento
esportivo.

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 Élcio da Silva
Ramalho, 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 03 de Julho de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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