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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao  Senhor  Cristiano  de  Melo  Araújo  (in
memorian).

       A ASSEMBLÉIA 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 Cristiano de Melo Araújo (in memorian).

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

JUSTIFICATIVA

Nascido na cidade de Goiás, popularmente conhecida como "Goiás Velho", , no Estado de Goiás, Cristiano
de Melo Araújo teve desde criança a influência da música sertaneja.

Logo aos três anos, já mostrava sua aptidão na musica, que fez com que seu pai percebesse que Cristiano
teria um futuro artístico, pois mesmo sem falar direito, já era afinado, e conseguia cantar no compasso da
melodia.

Aos 6 anos de idade, ganhou dos seus pais, João Reis de Araújo e Zenaide Melo Araújo, seu primeiro violão,
no qual fez seus primeiros acordes, e aos 9 anos, começou a fazer apresentações em público, participando
de festivais, apresentando-se em festas e comemorações. Começou a compor muito cedo, e aos 10 anos fez
sua primeira composição, daí em diante, foi-se aperfeiçoando a cada dia escrevendo músicas, e assim
passou a ser procurado por artistas interessados em suas composições. Aos 13 anos, gravou seu primeiro
CD com 5 músicas para participar do Festival do Faustão, onde ficou entre os 6 melhores da região
centro-oeste, ganhando o direito de gravar uma faixa no CD Jovens Talentos. Isso tudo fez com que as
portas se abrissem para uma carreira promissora, fazendo shows em campanhas políticas, se apresentando
em programas de televisão e participando de grandes eventos. Continuou com sua carreira solo até os 17
anos, quando resolveu cantar em duplas; nesse período formou a dupla Cristiano & Gabriel, que durou
aproximadamente 6 anos, gravou alguns trabalhos em vídeos e CDs, não conseguindo o êxito esperado,
mas amadurecendo como artista a cada dia.
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Em 2010, resolveu seguir novamente carreira solo com um projeto mais ousado e diversificado, preparando
a gravação de um CD e DVD com participações de grandes artistas de renome nacional. Em 2011, o projeto
foi concretizado, intitulado Efeitos, com participações de grandes cantores, como Jorge (da dupla Jorge &
Mateus), Gusttavo Lima e Humberto & Ronaldo, dentre outros. A partir daí, as coisas começaram a
acontecer, com a explosão da música "Efeitos", de sua autoria, gravada com o amigo e companheiro de
longa data Jorge e já na primeira semana de divulgação na internet, as visualizações foram incontáveis,
totalizando em pouco tempo, mais de 5 milhões de acesso (nos vários vídeos postados). Com isso, a procura
de contratantes pelo Brasil aumentou, proporcionando a média de mais de 20 shows por mês em todo
território nacional.

Em 2012, lançou seu segundo álbum ao vivo, intitulado Ao Vivo em Goiânia, com participações de Bruno &
Marrone, Fernando & Sorocaba, Israel & Rodolffo, Hugo Henrique, seu pai João Reis, entre outros. O show
gravado no dia 8 de fevereiro no Atlanta Music Hall, contou com uma superprodução e um dos pontos altos
do espetáculo foi o painel de LED de última geração, com efeitos incríveis. O cantor fez sucesso com a
regravação do hit "Bará Berê" (que foi tema da novela Salve Jorge da Rede Globo) e com a música "Você
Mudou", uma versão sertaneja de "Making Love Out of Nothing at All", do Air Supply. Nesse DVD também foi
lançada para as rádios a canção "Mente Pra Mim" , que tornou-se um Hit em todo o país, pontuando
principalmente no primeiro semestre de 2013.

Em 2013, o cantor fez uma participação na novela Salve Jorge cantando a música "Bará Berê" na última
Festa da Estudantina. Entre os atores que participaram da gravação, estavam Roberta Rodrigues (Vanúbia), 
Solange Badim (Delzuite), Nando Cunha (Pescoço) e Dira Paes (Lucimar). No mesmo ano, Cristiano lançou
seu primeiro álbum de estúdio Continua, com 20 novas músicas entre elas: "Maus Bocados", "Caso
Indefinido", "Ei, Olha o Som (Empinadinha)" e outras, e começou a fazer o tour Continua pelo Brasil. A
canção "Maus Bocados" lançada em setembro de 2013 onde a gravação do clipe foi na histórica Cidade de
Goiás, configurou-se entre as mais tocadas nas rádios em 2014, ficando em 11ª lugar na parada anual
segundo a Billboard Brasil. "Caso Indefinido" (lançada em junho de 2013) foi o primeiro single do álbum, e
esteve entre as 50 mais executadas do ano 2013. O álbum fez um enorme sucesso, e foi certificado com
disco de platina duplo pela ABPD, e vendeu cerca de 200.000 cópias.

Em 2014, lançou o seu último DVD intitulado In The Cities (o nome, traduzindo "Nas Cidades", foi dado por
conta do projeto visual. O cenário traz diversas novas imagens de cidades a cada mudança de música),
sendo este realizado na Cidade de Cuiabá (Mato Grosso).

Infelizmente, na madrugada do dia 24 de junho de 2015, Cristiano Araújo e sua namorada Allana Moraes, de
19 anos, voltavam de um show em Itumbiara, quando o carro em que estavam, na BR-153, saiu da pista e
capotou. O acidente envolveu mais duas pessoas, o motorista Ronaldo Miranda e o empresário Vitor
Leonardo. Allana faleceu no local do acidente, enquanto Cristiano e os outros dois foram levados ao Hospital
Municipal de Morrinhos. Devido à gravidade, o cantor teve que ser transferido ao Hospital de Urgências de
Goiânia. No entanto, durante a transferência de helicóptero, o cantor teve uma hemorragia interna na região
do abdômen e veio a falecer, sua morte teve uma grande comoção nacional.

Após a sua morte, foram divulgadas duas músicas inéditas na internet (porém não lançadas oficialmente
pela Som Livre). Uma foi "Balada Prime" (regravação de Calcinha Preta), que seria o próximo single do
cantor, a qual ele apresentou em seu último show em Itumbiara. Era a principal aposta entre as músicas que
Cristiano Araújo tinha prontas e não lançadas antes de morrer, e seria lançada oficialmente pela gravadora
no dia 29 de junho e o clipe seria trabalhado em julho. A outra foi "Mais Uma Vez". Dois meses antes de sua
morte, um dos diretores do Hospital de Câncer de Barretos, interior de São Paulo, sugeriu ao cantor Cristiano
Araújo que gravasse uma música usando apenas o piano para destacar sua voz, e Cristiano aceitou a
sugestão. No dia seguinte, mandou a música para o amigo em uma mensagem de celular.

No dia 26 de junho de 2016, a Rede Globo divulga no Fantástico outras duas das 15 canções inéditas
gravadas pelo cantor antes do acidente, as canções são "Vai Doer" e "As Lágrimas Vão Te Afogar" (essa
última a maioria dos fãs já haviam ouvido antes em versões voz e violão e forró).

Filho de João Araújo e Zenaide Melo (primos de primeiro grau), ele tinha quatro irmãos: Ana Cristina Melo
Araújo (irmã gêmea), Felipe Araújo, João Victor e Nelson Faleiro. Ele namorava a estudante Allana Moraes,
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de 19 anos, havia 1 ano e dois meses. O cantor deixou dois filhos, João Gabriel fruto do seu relacionamento
de dez anos com Luana Rodrigues, e Bernardo fruto de um breve relacionamento com Elisa Leite.

Por estas considerações, por sua reconhecida trajetória profissional, pelos tempo em que morou em Cuiabá,
principalmente pelos amigos que aqui deixou, e por toda a alegria que trouxe ao povo cuiabano,
mato-grossense e brasileiro, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor
Cristiano de Melo Araújo, in memorian, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2018

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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