PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 034/2019

Dispõe sobre a concessão de título de
cidadão natalense a Edison Antônio de
Mattos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 148 do Regimento Interno, faz
saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo:
Art. 1º: Concede título de cidadão natalense a EDISON ANTÔNIO DE MATTOS.
Parágrafo único. A honraria será conferida em Sessão Solene, a ser convocada pelo
Presidente da Câmara Municipal do Natal, especialmente para este fim.
Art. 2º As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta das
dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Natal, 20 de agosto de 2019.

Professora Eleika Bezerra Guerreiro
Vereadora/ PSL

JUSTIFICATIVA
Nascido no município de Paço Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, em 23 de
outubro de 1977, Edison Antônio de Mattos sempre foi um apaixonado pela natureza. Aos 11
anos, teve o seu primeiro contato com as orquídeas e, ainda no Ensino Fundamental, começou a
estudar com profundidade as orquídeas da sua região em terras gaúchas.
Aos 15 anos, na área externa do apartamento em que morava com a família, projetou
seu primeiro orquidário. Uma pequena estufa em vidro e alumínio para coletar o sol e conter o
ar gélido, característico do inverno da região sul. Com o projeto finalizado, pediu aos seus pais,
Edison de Mattos e Mara Beatriz Pucci de Mattos, uma viagem como presente de aniversário
para Atibaia/SP, Osório/RS e Corupá/SC para conhecer e comprar orquídeas nos orquidários
destes locais. Em pouco tempo, o espaço estava repleto de vários gêneros de orquídeas.
Com o tempo, a paixão foi aumentando e passou a conhecer pessoas que tinham o
mesmo amor pelas orquídeas. Recebeu doações de muitas mudas de plantas. Mesmo com o
ingresso na graduação de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS),
continuou a cultivar as orquídeas. Após uma viagem de férias ao Nordeste, se encantou por
Natal e decidir vir morar na cidade aos 20 anos de idade. Aqui concluiu a sua graduação na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e retomou o cultivo das orquídeas.
Ao conhecer Helena Bensadon, proprietária de um acervo de plantas variadas, Edison foi
apresentado à Cattleya granulosa, espécie que ele se encantou e passou a observar e procurar,
durante anos, os seus habitats.
Aos 23 anos, começou a participar das exposições promovidas pela Sociedade
Orquidófila do RN e do Círculo Potiguar de Orquidofilia e adquiriu exemplares híbridos do
gênero Vanda. Após muitos cursos e conhecimentos adquiridos, por volta dos 26 anos, entrou
para o grupo dos melhores produtores de Vanda da atualidade, tendo, a partir de 2008,
conquistado muitos prêmios com suas belas plantas cultivadas.
Em 2009, construiu sua residência em uma área maior, onde um orquidário com maior
capacidade de produção e clima adaptado ao Rio Grande do Norte foi construído. Depois de 12
meses de obra, uma superestrutura de madeira rústica suportada por 64 pilares de concreto
armado nas quais são suspensas mais de 17 mil orquídeas foi concluída. Era o Orquidário EDS
Mattos que começava suas atividades. Em 2013, Edison se tornou especialista na produção de

buques de noiva com orquídeas finas e exóticas de alto padrão. A partir de 2016, começou a
desenvolver palestras e atividades voltadas para a valorização, preservação e conservação da
Cattleya granulosa no estado do Rio Grande do Norte, a orquídea potiguar de maior
representação.
Em meados de 2018, o projeto de Lei que reconhece a Cattleya granulosa como flor
símbolo do RN pela SORN, PGE e IDEMA foi entregue ao então governador Robinson Faria. Após
aprovação unânime na Assembleia Legislativa, a Lei foi aprovada e sancionada em 16 de maio de
2019 tornando a flor símbolo do Rio Grande do Norte.
Ao longo de mais de 32 anos de dedicação e carinho às orquídeas, as plantas de Edison
Mattos conquistaram muitas premiações em exposições de orquídeas, tornando seu acervo
reconhecido nacionalmente pela beleza das flores produzidas em solo potiguar. Também
promove estudos sobre o habitat e as variedades de Cattleya granulosa Lindly na Restinga do
litoral norte do Rio Grande do Norte e mantém publicações periódicas de seus estudos no site
www.orquidarioedsmattos.com.br.
Pelos serviços de relevância já prestados ao Rio Grande do Norte e,
particularmente, ao município de Natal, através da sua atuação como produtor de
orquídeas, merece receber o TÍTULO DE CIDADÃO NATALENSE.
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