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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor JORGE BASÍLIO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no que dispõe o artigo
26, inciso XXVIII, da Constituição Estadual, e o Art. 171, inciso VIII, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Fica concedido ao Senhor JORGE BASÍLIO o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução tem por objetivo a entrega de Título de Cidadão Mato-Grossense ao
Senhor JORGE BASÍLIO.

Filho do Senhor José Basílio e da Senhora Satoko Takada Basílio, nasceu em Pirapozinho, no Estado de
São Paulo, no dia 28 de agosto de 1950.

Casou-se com a Senhora Lori Jacinta Buchi Basílio, com a qual teve 02 (dois) filhos: George Diogo Basílio e
Douglas Alexandre Basílio, além de 04 (quatro) netos.

Mudou-se juntamente com a sua família para o Estado de Mato Grosso, se instalando, inicialmente, no
município de Vila Bela da Santíssima Trindade e, após no município de Castanheira, aonde, no ano de 1984,
adquiriu as primeiras propriedades da região, vindo a participar de forma direta da emancipação política da
região. 

Em virtude de Castanheira e região serem referência no ciclo da madeira, o Senhor Basílio e seus irmãos:
“Jânio”, “Nenê” e “Teco”, montaram uma Serraria que passou a chamar-se “Madeireira Vitória Régia”. Na
época, chegaram a empregar mais de 200 (duzentos) funcionários.

Logo em seguida, em razão de sua paixão pelos bovinos, começou a abrir as terras que adquiriu para a
criação de gado, dando origem assim, a Fazenda Vitória Régia.
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O pecuarista promoveu e promove o desenvolvimento da região de Castanheira, posto que cria em sua
fazenda as mais conceituadas raças bovinas: Nelore, Senepol, Wagyu, entre outras. Importante ressaltar que
a raça bovina Wagyu tem origem asiática e possui a carne “com marmoreio”, mais cara do mundo.

 Importante ressaltar ainda, que a fazenda Vitória Régia, através do Senhor Jorge Basílio, oportuniza a
outros produtores rurais a possibilidade de adquirirem reprodutores de boa qualidade.

Assim, vale salientar que, cidadãos como este, nos enchem de orgulho e satisfação, pois são estas pessoas
que elevam o nome do Estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, iniciativa e desenvolvimento.

Com estas considerações, apresentamos o Projeto de Resolução, para conceder a esta tão importante figura
de nossa sociedade, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Outubro de 2019

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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