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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor Rafael Novato Belchior.

 

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

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Rafael Novato Belchior.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido aos 20 dias do mês de maio de 1989, na cidade de São José do Rio Preto, estado do São Paulo.

Matogrosso & Mathias é uma dupla sertaneja do Brasil originária de 1966. A dupla sertaneja Matogrosso &
Mathias iniciou sua trajetória originalmente com João Batista Bernardo, o Matogrosso (Vista Alegre do Alto[1], 
25 de novembro de 1940[2][1]; o apelido se deve porque o mesmo viveu em Cáceres (Mato Grosso) por muitos
anos)

Matogrosso & Mathias tem a alcunha de “a mais romântica do Brasil”. A dupla é reconhecida por difundir a 
música sertaneja em uma época que os “caipiras” ainda estavam à margem da imprensa no Brasil, abrindo
caminho para vários artistas do mesmo gênero de muito sucesso hoje. Entre os hits de sua extensa carreira,
destacam-se "Pele de Maçã", "Tentei te Esquecer", "Idas e Voltas", "Memórias", "24 Horas de Amor", "Frente
a Frente", "Sábado", "De Igual pra Igual" e "Pedaço de Minha Vida", que deu à dupla, ainda em 1976, seu
primeiro disco de ouro.

Em 2009 a dupla passou por uma nova mudança onde Rafael Novato Belchior substitui Isaac Jr.

Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.
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Diante do exposto é que requeremos o Título ao senhor Rafael Novato Belchior, que contribui de forma
efetiva para a solidificação e construção do nosso Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Setembro de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual
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