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EMENTA Referente ao Projeto de Resolução (PR)

AUroR:

n'

4012022, que "Concede o

Titulo de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Antonio Checchin Junior."
Deputado PAULO ARAUJO.

RELATOR (A): DEpurADo

@Dt/'.(linéiléz .

I _ RELATÓRTO:

Submete-se

a esta Comissão o Projeto de Resolução (PR)

4012022, de autoria do Deputado

n."

PAULO ARAUJO, que "Concede o Titulo

de Cidadão Mato-grossense ao Seúor Antonio Checchin Junior",

a

iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos,
por meio do Processo n" l75l2022,Protocolo n'35012022,1ido na
Ordinária

(09 I 02 I 2022),

conforme descrito abaixo

1u Sessão

:

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

AÍt.

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

Os autos foram tramitados com FICHA TECNICA, expedida em
1510212022, carátter informativo, citando que o Projeto em tramitação apesar

de não ser instruída com os documentos, a justificativa apresenta as
ood'
o "b", ambos da
informações exigidas pelo artigo 14, §2" e art. 19,ll,
Resolução no 6.597, de 2019

-

D.O.E. ALMT de T011212019, conforme

folha 6.

Em reunião realizada no dia 13 de janeiro de 2020, em

que

participaram a Secretaria de Serviços Legislativos e demais diretorias desta
Casa de Leis, ficou registrado em ata que a menção, na justificativa do

projeto, das realizações da pessoa a ser homenageada é suÍiciente para
:u:t:)::::::: f) t_:::1t111ur]Yt* ) "
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comprovar

a

prâtica de atos de relevante interesse social, cultural,

econômico ou político para a população do Estado de Mato Grosso, de
acordo com a especificação da honraria a ser agraciada.

os autos foram enviados ao Núcleo Social,
confoÍme artigo 360, inciso III, alínea ooc" do Regimento Interno, à
Em

2410212022,

Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania,

Amparo à Criança, ao Adolescente e ao ldoso, para a análise e emissão de
parecer quanto ao mérito da iniciativa.

Em apertada síntese, é o relatório.

II - PARECER:
Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que tratem dos

direitos humanos, da cidadania, e do amparo à criança, aos adolescentes e
idosos e temas contidos no Artigo 369, inciso

VIII, do Regimento

Interno

desta Casa de Leis.

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere no rol de
competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no art.26,

xxvIII da coNsTrrurÇÃo Do ESTADO DE MATO GROSSO
Promulgada em 05 de outubro de 1989 - D.O.

I8ll0ll989

e no

artigo 171 do

Regimento Interno desta Casa de Leis.
( ()\s I II{iÍ(.À() t.)()

tiS

Art. 26 - É da

tr\l)() t)ll \,1,\ t() (itt()\so
competência exclusiva

da

Assembleia

Legislativa:
( ..)

XXWil - emendar a Constituição Estadual, promulgar leis nos
cctsos previstos nesta ConstituiÇão, expedir decretos
I egis
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I
Art. 171 - Resolução é^1.\'Í
aquela que se destina a regular matéria
de caráter político, administrativo ou processual legislativo
sobre o quaL deve a Assembleia Legislaíiva manifestar-se no

âmbito de sua competência exclusiva, nos casos indicados na

Constituição Estadual, nas Ieis complementares

e

neste

Regimento Interno.

A intenção do autor

é conceder o Título de Cidadão Mato-grossense

ao Senhor ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, de acordo com a Resolução no

6.597, de 2019 que "Dispõe sobre e consolida as honrarias instituídas

pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso", estabelece na seção X,
artigo 14, sobre o Título de Cidadania Mato-grossense. Vejamos:
Art. l4 - O Título de Cidadania Mato-grossense se destina a
homenagear personalidades de notório reconhecimento
público

clue

não tenham nascido no Estqdo de Mato Grosso.

§ 1'-

Os pro.jetos de resoluçdo de concessão do T[tulo de
Cidadania Mato-grossense serdo analisados pela Comissão de

Direitos Humanos, Cidadania

e Amparo à

Criança,

ao

Adolescente e ao ldoso.

§ 2' -

Os projetos de resolução de concessão do Título de
Cidadania Mato-grossense deverão ser instruídos com
documentos que comprovem que o homenageado:

I

-

não nasceu no Estqdo de Mato Grosso;

II -

reside; eu residiu

sryerior-a4eis-ét1o* (R ev o g a d o p e I u R es o I u ç ii o

6.

I

/

5 3 2 0 2 0).

§ 3' - As pessocts nascidas no território do atual Estado de
Mato Grosso do Sul em momento anterior à criação dessa
unidade federativa stio consideradas nascidas no Estado de

Mato Grosso para efeitos desta Resolução e não poderão ser
homenageadas com o Título de Cidadania Mato-grossense.

Além disso, o artigo 18 da presente proposição dispõe sobre o lirnite
quantitati./o de honrarias indicado por cada deputado, por sessão legislativa.
Vejamos:
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ArÍ. 18 - Cada

Deputado poderá indicar,

por

sessão

legislativa, até 41 (quarenta e uma) homenagens, distribuídas
da seguinteforma:

I

-

01 (uma) pessoq pqrq receber a Comendq Filinto Müller;

II - 35 ftrinta e cincd

parq receber o Tííulo

de

pqrq serem homenageadas com
demais honrarias elencadas nesta Resolução. (grífo nosso)

as

pessoas

Cidadania MsÍo-srossense:

III - 05 (cinco)

pessocts

Nas folhas 2 e3 do Projeto de Resolução (PR) n'40t2022, o nobre
Parlamentar apresenta as seguintes justificativas

:

ANTONIO CHECCHIN JUNIOR

Filho de ANTOMO CHECCHIN e ZULMIRA MATTAR
CHECCHIN, natural de BAURU, SP, onde nasceu em
2210511952. Viveu em IACANGA, também no Estado de São
Paulo, local onde realizou o maior evento musico cultural ao ar
liwe 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 recoúecimento à sua atuação recebeu o
Título de Cidadão Iacanguense, do qual muito se orgulha.
Mudou-se para o Estado de Mato Grosso em 1984, radicandose 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 dos moradores,
desta forma, procurou atuaÍ 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, Çom

a

construção do primeiro palco de dimensões proÍissionais 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 afiaçáo 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.
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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 teleüsivos a nível nacional. Com 03 filhos
que the 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.

Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões elencadas na

justificativa da proposição, entendemos que

o seúor

ANTONIO

CHECCHIN JUNIOR satisfaz os requisitos estabelecidos conforme
RESOLUÇÃO N" 6.597,D8 2Ot9

-

D.O.E. ALIMT DE t\lt2l2019,

é

a

justo

que receba o "Título de Cidadão Mato-Grosser1se", assim, qualificam seu
mérito, somos favoráveis pela aprovação do Projeto de Resolução (PR)
40t2022, de autoria do Deputado PAULO ARAUJO, lido na

lu

Ordinária (09 I 02 I 2022).

É o parecer.
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DO RELATOR:
PROPOSIÇÃO N'
yI],4{}12022
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Referente ao Projeto de Resolução (PR) n' 4012022, que "Concede o
Titulo de Cidadão Mato-grossense ao Seúor Antonio Checchin Junior."

Pelas razões expostas, entendemos que

o

senhor ANTONIO

CHECCHIN JUNIOR satisfaz os requisitos estabelecidos conforme

a

t\n2t2\tg,

é

RESOLUÇÃO N" 6.597, DE 2019

-

D.O.E. ALIMT DE

justo que receba o "Título de Cidadão Mato-Grossense", assim, qualificam
seu mérito, somos favoráveis pela aprovação do Projeto de Resolução

(PR)

n'

40t2022, de autoria do Deputado PAULO ARAÚJO, lido na 1"

Sessão Ordinária (09 I 021 2022).
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