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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor JORGE LUIZ CAMARGO SOUTO.

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 LUIZ CAMARGO SOUTO 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 LUIZ CAMARGO SOUTO.

Jorge Camargo é formado em Geologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente,
desempenha a função de Diretor de Operações na empresa Aura Minerals.

Filho do Senhor Caíco Souto e da Senhora Zilda Camargo Souto, nasceu em São Gabriel– RS, no dia 17 de
abril de 1960.

No ano de 2000, mudou-se para o Estado de Mato Grosso, vindo a se instalar no município de Nova
Lacerda-MT.

O Senhor Jorge Camargo, ingressou na Aura Minerals, Mineração Apoena em janeiro de 2010 como Gerente
Geral das operações das minas de São Vicente e São Francisco. Ele traz mais de 30 anos de experiência
em metais básicos e metais preciosos.

Ocupou altos cargos de responsabilidade crescente em empresas multinacionais de mineração, incluindo
Companhia de Mineração e Participações (Brasil), American Resources Corp. (Canadá), REA Gold Corp.
(Canadá), Crystallex Intl. Corp. (Canadá), Exploração Mineral do Uruguai (Uruguai) e Bonanza-Revemin
Mineral (Venezuela).
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É notório que o ora homenageado possui uma vasta experiência em exploração, avaliação de recursos
minerais, desenvolvimento e operações de minas, minas a céu aberto e subterrâneas, bem como
processamento de minério nas operações de lixiviação de CIL, CIP e gravimetria.

Como feitos relevantes para a região foi a recuperação e aumento da vida útil da mina são Francisco
proporcionando a manutenção de 1000 empregos diretos na região. Também foi o principal responsável pela
retomada das operações das minas Ernesto/Pau a Pique, gerando atualmente mais de 800 empregos diretos.
Contribuiu ainda, para que o entendimento junto às cooperativas de garimpeiros da região de forma a
pacificar a convivência destes entes na região.

Assim, vale ressaltar 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 aprimoramento.

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 05 de Novembro de 2019

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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