
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

 

Concede Título de Cidadão Taubateano ao senhor 

Henrique Costa Mecking, o Mequinho. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ aprova: 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Taubateano ao senhor 

Henrique Costa Mecking, o Mequinho. 

Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em reunião 

marcada pelo Presidente para este fim.  

Art. 2º As despesas com o cumprimento deste Decreto Legislativo correrão 

por conta de verbas orçamentárias próprias consignadas no orçamento da Câmara Municipal, 

suplementadas se necessário. 

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 21 de junho de 2018. 

 

Vereadora Loreny - PPS 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

 Henrique Costa Mecking, conhecido também como Mequinho, nasceu em 1952, na 

cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Aprendeu a jogar dama aos 4 anos e aos 

6 já jogava xadrez com um jogo presenteado por sua mãe, dona Maria José. Mequinho 

também contava com o incentivo do pai, Paulo Hugo, que era frequentador de um clube de 

xadrez. 

  Aos 11 anos, ganhou o Campeonato Estadual de Xadrez. Aos 13, Mequinho venceu o 

Campeonato Brasileiro de Xadrez, com uma diferença de 2,5 pontos do segundo colocado. 

Com esta vitória, Mequinho entrou no radar dos críticos do esporte e começou a ser tratado 

como “próximo Fischer”, em referência a Robert James Fischer, que venceu o campeonato 

nacional dos Estados Unidos aos 14 anos. Em 1966, foi campeão sul-americano juntamente 

com outros três grandes jogadores.  

  Aos 15 anos, venceu o Torneio Interzonal, na Tunísia. Em 1971, aos 19 anos, após 

vencer o campeonato de Vrsa, na Sérvia, recebeu o título de International Grandmaster. 

Venceu invicto o Interzonal de Petropolis, Brasil, em 1973 e venceu com apenas uma derrota 

o Interzonal de Manilla, Filipinas, em 1976.  

 Em 1978, Mecking foi diagnosticado com miastenia grave, um distúrbio crônico 

neuromuscular raro que afeta músculos dos braços e pernas e pode prejudicar a visão e a fala. 

Durante o Torneio do Rio de Janeiro, em 1979, por indicações médicas, Mequinho se afastou 

do xadrez e encontrou na fé a fonte para lutar contra a doença. Foi na vertente da Igreja 

Católica, a Renovação Carismática que o amparou nos mais de 30 anos de luta contra a 

doença, em tratamentos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. 

 Mecking não voltou a competir oficialmente, mas contribui com o time de xadrez da 

cidade de Taubaté, onde reside, desde 2005. 

 

Lista de Títulos 

 1959 – Vice-campeão de São Lourenço do Sul/RS; 

 1964 – Campeão gaúcho absoluto; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

 1965 – Campeão brasileiro absoluto; 

 1967 – Campeão brasileiro absoluto e sul-americano absoluto. Recebe o título de mestre 

internacional (MI); 

 1970 – Vencedor do Torneio Internacional de Bogotá, Colômbia; 

 1971 – Ganhador do Torneio Internacional de Vrsac, Iugoslávia; 

 1972 – Recebe o título de grande mestre internacional (GM), campeão sul-americano; 

 1973 – Vencedor do Torneio Interzonal de Petrópolis/RJ, sendo classificado para o 

Torneio dos Candidatos, última eliminatória do Campeonato Mundial; 

 1975 – Segundo colocado no Torneio Internacional de Las Palmas, Espanha e, também, 

segundo colocado no Torneio Internacional de Manila, Filipinas; 

 1976 – Vencedor do Torneio Interzonal de Manila, Filipinas, classificando-se novamente 

para o Torneio dos Candidatos; 

 1978 – Terceiro melhor jogador de xadrez do mundo pelo ranking da Federação 

Internacional de Xadrez (ELO 2635); 

 2006 – Vencedor do "2nd Festival Scacchistico Internazionale città di Lodi" (torneio 

aberto de Lodi) 

 

Currículo fornecido pelo agraciado 

Henrique Costa Mecking - Mequinho 

 

Data de nascimento: 23/01/1952 

Nacionalidade: Brasileira 

 

Formação 

Formado em Filosofia e Teologia Católica. 

 

Idiomas 

* Inglês 

* Espanhol 
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Atividade profissional 

Enxadrista 

Realizações:  

 

1956 – Aprendeu a jogar damas e, logo em seguida, xadrez; 

1959 – Vice-campeão de xadrez de São Lourenço do Sul –RS; 

1964 – Campeão Gaúcho absoluto; 

1965 – Campeão Brasileiro absoluto; 

1967 – Campeão Brasileiro absoluto e Campeão Sul Americano absoluto. Recebe o título de 

Mestre internacional (IM); 

1970 – Vencedor do Torneio Internacional de Bogotá, Colômbia; 

1971 – Vencedor do Torneio Internacional de Vrsac, Iugoslávia; 

1972 – Recebe o título de Grande Mestre Internacional (GM), Campeão Sul americano; 

1973 – Vencedor do Torneio Interzonal de Petrópolis, RJ, sendo classificado para o Torneio 

dos Candidatos, última eliminatória do Campeonato Mundial; 

1974 – Jogou o Torneio dos Candidatos com o GM russo Viktor Kortchnoi, perdendo por 7,5 

a 5,5; 

1975 – Segundo colocado no torneio Internacional de Las Palmas, Espanha e, também, 

segundo colocado no Torneio Internacional de Manila, Filipinas; 

1976 – Vencedor do Torneio Interzonal de Manila, Filipinas, classificando-se novamente para 

o Torneio dos Candidatos; 

1977 – Jogou o Torneio dos Candidatos com o GM russo Lev Polugaievsky, perdendo por 6,5 

a 5,5; 

1978 – Terceiro melhor jogador de xadrez do mundo pelo ranking da federação internacional 

de xadrez; 

1981 – Editou o livro “Como Jesus Cristo salvou a minha vida”, pelas Edições Loyola; 

atualmente esse livro já se encontra na sexta edição.  

Teve uma doença gravíssima, miastenia gravis, em 1977. Essa doença pode atacar qualquer 

músculo do corpo. 
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Em 1979, teve uma crise fortíssima, não podia mastigar durante um mês e meio, não tinha 

forças nem para escovar os dentes: algumas pessoas que o ajudavam, lhe davam apenas mais 

2 semanas de vida.  

Então, 3 senhoras do grupo católico “Renovação Carismática Católica” rezaram por ele e 

Jesus, com a intercessão de Nossa Senhora, concedeu uma cura milagrosa e salvou a sua vida. 

2002 – Teve o melhor desempenho na Seleção Brasileira de Xadrez que jogou as Olimpíadas 

de Xadrez em Bled, na Eslovênia, com 5 vitórias e 3 empates;  

2002 – Joga no Internet Chess Club (ICC), que era o maior clube de xadrez on-line do mundo, 

com mais de 200.000 membros, sendo destes, mais de duzentos Grande Mestres;  

2002 – Através de requerimento do Senador Arthur Virgílio, o Senado Federal concedeu a 

ele, em 15 de dezembro de 2002, Voto de Aplauso por ter conseguido, com intensa fé em 

Deus, superar a doença e ser o primeiro da Seleção Brasileira de Xadrez que disputou o 

Campeonato Pan-Americano por Equipes; 

2002 – Foi o número um da Seleção Brasileira de Xadrez que disputou o Campeonato Pan-

Americano por Equipes no Rio de Janeiro, em dezembro. Teve boa atuação, vencendo 

inclusive o consagrado Grande Mestre Internacional L. Dominguez, de Cuba. 2003 – Jogou o 

Campeonato Interclubes Paulista pelo Círculo Militar de S. Paulo, que foi a equipe campeã 

dessa competição. Ele ganhou medalha de ouro no primeiro tabuleiro, fazendo 6,5 pontos em 

7 partidas , inclusive derrotando o GM Giovani Vescovi; 

2004 – Foi o número um da Seleção Brasileira de Xadrez que disputou as Olimpíadas 

Mundiais de Xadrez em Calviá, Mallorca, Espanha, em outubro de 2004. 2005-Foi contratado 

pelo Prefeito Roberto Peixoto, de Taubaté-SP, para ser Coordenador do Projeto de 

Implantação do Xadrez nas Escolas; 

2005 – Ficou em segundo lugar no Torneio Zonal 2.4 da Fide, realizado em São Paulo, em 

outubro de 2005, classificando-se para a Copa do Mundo, em novembro na Rússia. Por razões 

pessoais, não participou dessa Copa; 

2006 – Ficou em segundo lugar no Torneio Internacional Aberto da Festa da Uva, em Caxias 

do Sul-RS, em março de 2006; fez 6,5 pontos em 7 rodadas; 

2006 – Venceu invicto o Torneio de Lodi, na Itália, de 5 a 11/6/06, onde jogaram 71 

jogadores, sendo 10 GMs e numerosos MIs; teve 5 vitórias e 4 empates . Este torneio foi 
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importantíssimo e mostra que seu jogo está em altíssimo nível. Foi a segunda vez em toda a 

história que um brasileiro vence um Torneio Internacional com muitos GMs na Europa, onde 

estão os melhores jogadores do mundo. A primeira vez foi sua vitória no Torneio de Vrsac, na 

Iugoslávia, em 1971. “Seremos Campeões da cabeça aos pés”.  

 

Em 1978, ele era o terceiro melhor jogador do mundo, pelo ranking da Fide (Federação 

Internacional de Xadrez). Houve uma grande inflação no ranking da Fide de 1978 até agora, 

de cerca de 130 pontos; isso o prejudicou muito; se não tivesse havido essa inflação, ele teria 

o melhor rating do Brasil e estaria melhor posicionado no rating mundial.  

 

2006 – Jogou em Montcada, Espanha, em junho/julho de 2006, um torneio internacional, com 

84 jogadores, sendo 6 GMs e numerosos MIs. Fez 6,5 pontos em 9 rodadas, tendo 5 vitórias, 3 

empates e somente uma derrota. Ficou meio ponto atrás do vencedor do torneio; ficou em 

sexto lugar; os 3 primeiros fizeram 7 pontos e o quarto, quinto e sexto fizeram 6,5 pontos. 

2006 – Jogou um torneio internacional em Guarapuava-PR, em agosto/setembro de 2006; lá 

jogaram 3 GM e 7 MI; terminou invicto , em segundo lugar , vencendo 4 partidas e 

empatando 5 partidas, sem perder nenhuma.  

2007 – Venceu por 3,5 a 0,5 o mestre internacional André Diamant, em um match realizado 

em S. Paulo. 2008- Venceu por 3,5 a 0,5 o mestre da Fide Lincoln Lucena em um match 

realizado em Brasília. Tirou segundo lugar, com 7,5 pontos em 9 rodadas no Torneio 

Internacional da Festa da Uva de 2008, realizado em Caxias do Sul – RS, onde jogaram 224 

enxadristas, inclusive 4 GM e vários MI. 

Venceu o GM argentino Diego Flores por 3,5 a 2,5 em dezembro num match jogado em 

Brasília, no Sesc. 

Venceu o Campeonato Brasileiro de Blitz pela internet, onde jogaram 6 GM e os melhores 

jogadores do Brasil. 2009- Escreveu um livro de xadrez sobre suas melhores partidas, 

Mequinho, o Xadrez de um Grande Mestre, que foi editado em 2010, pela Ciranda Cultural 

Editora. 

2009 – Empatou em 2 a 2 em um match contra o GM Alexandr Fier, em setembro. Seu 

adversário tinha o maior rating da América do Sul. 
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2011 – Ficou em terceiro lugar no Torneio Memorial Antonio Rocha, em Campinas, em 

janeiro de 2011; jogaram muitos GM. Ficou em quarto lugar no I Torneio Internacional Bahia 

Feliz, na Espanha, em maio de 2011, onde jogaram fortes GM. Ficou em terceiro lugar no 

Campeonato Brasileiro de Xadrez, realizado em Campinas-SP, em dezembro de 

2011.                                  

2012 – Em setembro de 2012, em Campinas-SP, empatou 2 a 2 um match com o GM peruano 

Julio Granda , que é o melhor rating da América do Sul.           

2013 – Foi o primeiro tabuleiro da Seleção Brasileira de Xadrez que jogou o Campeonato 

Panamericano por Equipes, em Campinas-SP, em janeiro de 2013. Permaneceu invicto, tendo 

atuação muito boa.  

2017 – Tirou segundo lugar no Torneio Internacional Duchamp, no Rio de Janeiro, em 

novembro de 2017; jogaram neste torneio muitos jogadores titulados, GM, MI e MF. 2018 – 

Venceu o Torneio Rápido de Xadrez de Caraça-MG, onde jogaram todos os melhores 

jogadores de Minas Gerais, inclusive o GM Evandro Amorim Barbosa e o MI Roberto 

Molina. É o segundo jogador do rating brasileiro, em xadrez standart, com 2576; o GM 

Alexandr Fier está empatado com ele , em segundo lugar , também com 2576 de rating. Em 

xadrez rápido e em blitz (xadrez com tempo curto), é o segundo do ranking brasileiro, com 

ranking 2603 e 2589. Tirou terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2018. Não perde 

nenhuma partida em simultâneas no Brasil há 41 anos; já jogou simultâneas na maioria dos 

Estados do Brasil, desde o extremo sul (Rio Grande do Sul) até o extremo norte (Amapá).  

 

Fontes: 

http://www.chessgames.com/player/henrique_mecking.html 

https://rafaelleitao.com/grandes-jogadores-mequinho/ 

http://www.tabuleirodexadrez.com.br/henrique-mecking.html 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 21 de junho de 2018. 

 

     Vereadora Loreny (PPS) 

http://www.chessgames.com/player/henrique_mecking.html
https://rafaelleitao.com/grandes-jogadores-mequinho/
http://www.tabuleirodexadrez.com.br/henrique-mecking.html

