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Concede o Titulo de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Antonio Checchin Junior.

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

        Art. 1º Concede o Titulo de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Antonio Checchin Junior.

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

JUSTIFICATIVA

ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

Filho de ANTONIO CHECCHIN e ZULMIRA MATTAR CHECCHIN, natural de  BAURU, SP, onde nasceu em
22/05/1952.

Viveu em IACANGA, também no Estado de São Paulo, local onde realizou o maior evento musico cultural ao
ar livre do Brasil, denominado Festival de Águas Claras que reuniu os maiores nomes da musica brasileira e
publico de mais de 100.000 pessoas, cuja história hoje está consolidada nas telas da Netflix.

Em reconhecimento à sua atuação recebeu o Título de Cidadão Iacanguense, do qual muito se orgulha.

Mudou-se para o Estado de Mato Grosso em 1984, radicando-se em Cuiabá, e, formado em Direito é
advogado atuante nos quadros da OAB/MT. desde o ano de 1986, prestando inúmeras orientações para
pessoas de baixa renda.

Por sua atuação no âmbito cultural e assistencial recebeu o honroso título de Cidadão Cuiabano.

É proprietário de imóveis na cidade de Chapada dos Guimarães há mais de 25 (vinte e cinco) anos, onde se
radicou definitivamente há mais de 12 (doze) anos.

Desde o inicio de seu contato com Chapada dos Guimarães sentiu-se atraído pelo Clima e pela cordialidade
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dos moradores, desta forma, procurou atuar no desenvolvimento turístico e cultural da cidade,  auxiliando o
Festival de Inverno, desde os seus primórdios, sendo o co-produtor, juntamente com Mauro Cid, do evento
denominado Alto Astral, que foi o precursor dos festivais nos moldes como hoje são realizados, com a
construção do primeiro palco de dimensões  profissionais e que em um único final de semana em abril de
1986 reuniu um publico em torno de 50.000 pessoas.

Desde sua mudança em definitivo para a cidade de Chapada dos Guimarães, vem investindo nas áreas de
turismo, hotelaria e gastronomia, criando o ESPAÇO ATMÃ, abrindo uma nova atração e ponto turístico
como a Ponta do Campestre e Pedra do Caixão, assim como, gera inúmeros empregos, oportunizando aos
jovens interessados um crescimento profissional no ramo da gastronomia, assim como na hotelaria com a
Pousada Atmã hoje referencia de qualidade no Estado e no País.

Sua dedicação a esse ramo de turismo na cidade de Chapada dos Guimarães (turismo gastronômico) trouxe
o reconhecimento da mídia, tendo sido por 03 (três) vezes premiado pela Revista Veja Comer & Beber com o
melhor restaurante e no ano de 2018, juntamente com sua esposa e sócia Adriana Aparecida Costa, foi
escolhido pela Revista Veja e Banco Santander como o EMPREENDEDOR DO ANO 2018. Divulgando ainda,
a cidade e o estado, pela qualidade de sua estrutura turística em diversos programas televisivos a nível
nacional.

Com 03 filhos que lhe deram 06 netos mato-grossenses, e após 36 anos radicado e vivendo o dia a dia
desse Estado e suas cidades, considera-se um autêntico mato-grossense, tendo muita admiração pela
cultura,  ordem, cordialidade e  solidariedade, marcas  desse povo.

Desse modo, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2022

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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