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Concede  a  Comenda do  Mérito  Agropecuário
“Senador Jonas Pinheiro Da Silva” ao Senhor
Jayme Veríssimo de Campos.

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

        Art. 1º  Fica concedida a Comenda do Mérito Agropecuário “Senador Jonas Pinheiro” ao Senhor Jayme
Veríssimo de Campos.

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

 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

 

Jayme Veríssimo de Campos, natural de Várzea Grande, Mato Grosso, nasceu em 13 de setembro de
1951.

Casado com Lucimar Sacre de Campos, e pai de quatro filhos, Jaime Veríssimo de Campos Junior (in
memoriam), Michele Sacre de Campos, Gisele Sacre de Campos e Carlos Eduardo Sacre de Campos e
avô de Karla Renata, Maria Antônia, Marco Sacre e Guilherme Sacre.

Renomado empresário do ramo pecuarista e agricultor, Jayme Campos como é conhecido se tornou
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político a partir de 1982 quando foi eleito para prefeito municipal de sua cidade natal para um mandato
de seis anos.

Em 1990, consolidado como líder político por causa do mandato como prefeito onde imprimiu um ritmo
acelerado nas obras e ações sociais colocando Várzea Grande no cenário estadual e nacional, Jayme se
consagrou candidato vitorioso para o Governo do Estado, tendo o irmão, Júlio Campos eleito senador da
República.

A mesma coligação elegeu todos os oito deputados federais de Mato Grosso e 20 dos 24 deputados
estaduais.

De família tradicional na política de Mato Grosso, pois o pai, Júlio Domingos de Campos também foi
prefeito e vereador em Várzea Grande, Jayme manteve seu ritmo acelerado na execução de obras em
um Estado carente, pois o mesmo não havia desabrochado para o agronegócio, mas foi durante sua
gestão que saíram as primeiras medidas e decisões voltadas para consolidar o processo de exploração
racional do meio ambiente para a produção de alimentos e distribuição das riquezas do Estado.

Durante sua gestão Jayme Campos ousou em construir duas usinas hidrelétricas em um Estado que
ainda dependia de energia gerada a óleo diesel e entregou dois linhões que interligaram Mato Grosso ao
Sistema Energético Nacional.

As obras do setor energético e de habitação colocaram Mato Grosso como prioridade nos investimentos
privados principalmente os ligados ao agronegócio, tanto que em 1994 foi o ano em que o Estado
conquistou o título de Estado livre da Febre Aftosa, um grande incentivo ao maior rebanho do Brasil e
bovinos.

Em 1997, Jayme Campos já detinha a condição de líder político inconteste, tanto que foi novamente
alçado à condição de prefeito de Várzea Grande para um segundo mandato, conquistando o pleito com
mais de 60% dos votos válidos.

Com o advento da reeleição para os cargos majoritários, Jayme Campos disputa a reeleição em 2000 e
novamente impõe uma vitória esmagadora contra seus adversários que estavam instalados no Governo
do Estado. Jayme foi reeleito com mais de 72% dos votos válidos, uma das maiores votações
proporcionais do Brasil.

Em 2006, decide disputar sua primeira eleição para um cargo legislativo de Senador da República e se
sagra vencedor para um mandato de oito anos.

Já em 2018, após voltar as atividades empresariais e permanecer por quatro anos sem mandato eletivo
por opção própria, Jayme Campos atendendo a um apelo do partido e da população, decide disputar
novamente uma vaga para o Senado da República e é eleito na mais acirrada disputa de todos os
tempos, pois eram 11 candidatos para duas vagas.

Com este novo mandato, Jayme Campos obtém êxito nas seis disputas majoritárias em que concorreu e
atingiu a expressiva marca de meio milhão de votos.

Todos os cargos disputados por Jayme Campos foram conquistados através do voto popular, da vontade
dos eleitores de Mato Grosso, sendo que o mesmo cumpriu integralmente seus mandatos eletivos, ou
seja, em mais de 30 anos de vida pública, Jayme jamais deixou uma função para o qual foi eleito pelo
povo para disputar outro cargo público.
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Exposto isso, é justificável o motivo pelo qual apresento esse Projeto na certeza de ser a homenagem
apropriada.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 10 de Março de 2020

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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