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Considerando que, o senhor Luiz Celestino cantor e participante do Programa The 

Voice Brasil Edição 2019 representou a cidade de Embu das Artes em um veículo de 

comunicação de grande porte; 

 

Considerando que, sua voz é um instrumento que consegue despertar as emoções mais 

profundas e intensas do nosso ser; 

 

Considerando que, este cantor merece todas as honrarias pelo dom de emocionar 

multidões e deixar um rastro de alegria por onde passa; 

 

Eu,Vereador Luiz Carlos Calderoni (Luiz do Depósito), usando das atribuições legais que 

são conferidas, apresento ao Egrégio Plenário, o seguinte: 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 29/2019 

 

“Dispõe sobre concessão de Titulo de Cidadão 

Embuense ao senhor Luiz Celestino”. 

 

Art. 1º A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes concede TITULO 

DE CIDADÃO EMBUENSE ao Senhor Luiz Celestino, cantor, por representar a cidade de 

Embu das Artes no Programa The Voice Edição 2019 da Rede Globo. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementares se necessário. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, 17 de Setembro de 2019. 

 

 

Luiz Carlos Calderoni 

Vereador 
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CURRICULO DO HOMENAGEADO 

 

 

LUIZ CELESTINO 

 

“A música pra mim é a emoção que eu consigo 

causar nas pessoas através daquilo que em mim já está 

sendo gerado.” Luiz Celestino. 

 

Luiz Celestino, 32 anos, hoje morador do Bairro Capão Redondo, iniciou sua carreira 

musical aos 18 anos quando trabalhava na Barbearia Josyas e foi convidado para participar de 

uma banda de reggae apadrinhada pelo cantor e compositor Jorge Ben Jor. O padrinho gostou 

tanto do som da banda que a levou para diversas apresentações, até mesmo na TV como o 

programa Altas Horas apresentado por Serginho Groisman em 2007. Desde então cresceu como 

cantor sempre muito grato pelo contato com Jorge Ben, o ícone da música brasileira. 

Celestino contou no vídeo de apresentação do The Voice que gosta de passear com a 

família que é moradora do Bairro Santo Eduardo em Embu das Artes e relembrou sorridente o 

dia que fez a abertura do show de Jorge Ben: estava tão nervoso que pisou no cabo do microfone, 

mas continuou cantando mesmo assim. Define seu estilo musical como uma mistura de MPB, 

soul nacional, internacional e anos 70. 

Em sua participação no Programa The Voice Brasil 2019, Luiz Celestino trouxe o 

romantismo de Cazuza ao se apresentar nas audições às cegas cantando a musica “Codinome 

Beija-Flor” devido ao seu estilo único, agradou a cantora Ivete Sangalo e passou a fazer parte do 

seu time. Ganhou seu primeiro duelo na fase das batalhas cantando a música “Um dia de 

Domingo”, clássico da MPB interpretado pela cantora Gal Costa. Ivete Sangalo o escolheu para 

seguir no seu time pelo seu estilo inovador de cantar. Infelizmente, sob protesto de muitos 

internautas, encerrou sua participação no Programa The Voice Brasil da Rede Globo no dia 12 

de agosto deste ano, mas deixou grande empatia no público através do seu sorriso largo e 

elegância na voz representando nosso município e o bairro Santo Eduardo onde moram seus 

parentes e amigos mais queridos. 


