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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE AO SENHOR LUIS ANDRE
MARCELINO.

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

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor LUIS ANDRE MARCELINO, pelos relevantes
serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Luis André Marcelino, mais conhecido no meio artístico como GIGANTE DO BRASIL, é natural de Sorocaba,
interior de São Paulo.

Começou na profissão de locutor no ano de 1998 e desde então não parou mais.

No ano de 2003, iniciou sua carreira no mundo dos rodeios. Em 2005 recebeu um convite para levar as
emoções do rodeio através do rádio, e assim começou sua brilhante atuação como radialista a frente do
programa Rodeio Cacique na renomada Rádio Cacique - FM de Sorocaba.

Por 10 anos liderou a audiência do rádio sorocabano comprovados pelo IBOPE, com 58 mil ouvintes por
minuto nas manhãs de domingos. Gigante do Brasil é um locutor que se destaca pela sua criatividade, e a
improvisação é sua marca registrada.

Devido as suas atuações dentro e fora de arenas, em 2007 foi convidado para participar de um DVD que foi
um divisor de águas em sua carreira, chamado 100% Caipira Volume II.

Um DVD que reuniu os grandes nomes da música sertaneja como: Milionário e José Rico, Eduardo Costa,
Mato Grosso e Mathias, Cezar e Paulinho, Berenice Azambuja, Pedro Bento e Zé Estrela, entre outros.
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O poema Bens Materiais interpretado neste DVD de divulgação nacional e internacional abriu ainda mais as
portas do mundo dos rodeios e do show business.

No ano de 2010 foi o locutor revelação de Barretos, onde foi convidado para narrar as finais do Barretos
Internacional Rodeio.

Depois disso vieram diversas participações em CD`s de cantores sertanejos do meio secular e gospel.

O estado de mato Grosso sempre contribuiu para que seu trabalho tivesse também uma visibilidade
expansiva, por se tratar de um estrado apaixonado pela agropecuária e pela cultura sertaneja onde realiza
diversas festas de peão.

Atualmente o Gigante do Brasil está à frente do programa Arena Cristal na rádio FM Cristal de Itapeva-SP, e
com o Programa Via Sertaneja no canal 16 da net para todo interior paulista.

A característica de trabalho do locutor Gigante do Brasil dá-se a sua locução vibrante e emocionante.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Julho de 2018

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual
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