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Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
Senhor ANDRAUS ARAÚJO DE LIMA, conhecido
popularmente como Cuiabano Lima.

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

        Art. 1º Fica concedido ao Senhor ANDRAUS ARAÚJO DE LIMA, conhecido popularmente como
Cuiabano Lima, o Título de cidadão mato-grossense. 

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

 

JUSTIFICATIVA

ANDRAUS ARAÚJO DE LIMA, popularmente conhecido como Cuiabo Lima, é Brasileiro, natural de São
José do Rio Preto/SP, possui formação superior em direito, é jornalista e locutor de rodeios. É conhecido no
Brasil e no exterior como Cuiabano Lima, levando com orgulho o nome da capital do Estado de Mato
Grosso. 

Iniciou sua carreira como locutor no ano de 1993 atuando em pequenos rodeios da Cidade de Barretos/SP.
Hoje, com uma forte atuação em feiras, exposições de shows e rodeios, seu nome artístico valoriza a música,
a culinária, as tradições e a cultura mato-grossense. 

Suas apresentações no Estado do Mato Grosso são sempre um espetáculo em favor da cultura. Em 2012,
participou da Feira de Exposiçoes Expomutum, no município de Nova Mutum/MT. No mesmo ano, participou
da 28a edição da Exponop, em Sinop/MT

Em maio de 2014 foi o locutor oficial da Exposrriso, no município de Sorriso/MT e da Expoquer 2014, no
município de Querência do Norte/MT.

Em 2016, participou de um dos maiores festivais de musica sertaneja do Brasil, realizado em Cuiabá/MT, o
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FESTEJA CUIABÁ 2016. 

Em 2017, mais uma vez foi o protagonista de uma grande festa cultural, ao participar como locutor oficial da
Exporriso 2017 no município de Sorriso/MT. 

Em 2020, fez a uma fantástica apresentação na Live Show do cantor sertanejo Gusttavo Lima no município
de Vera/MT, sendo este o maior show já realizado na modalidade live, em meio a uma plantação agrícola.

As razões que justificam o título de cidadão mato-grossense ao Cuiabano Lima estão pautadas em sua forte
atuação cultural em nosso Estado. Além disso, ao realizar centenas de apresentações pelo Brasil e exterior,
o artista leva o nome da Capital deste Estado, sempre exaltando o Estado de Mato Grosso e propagando a
cultura que brota desta terra. 

 

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Dezembro de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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