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JUSTIFICATIVA 

 

CONSIDERANDO que Cristiano Maciel se destaca pela locução de diversos eventos em Embu das 

Artes;  

 

CONSIDERANDO que se tornou figura popular no município por ser apresentador da TV Embu 

Mais;  

 

CONSIDERANDO que homenagens como essa são e devem ser a prerrogativa do poder 

legislativo de nossa cidade. 

 

 

 

NÓS, HUGO PRADO, E DEMAIS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, APRESENTAMOS ao 

Egrégio Plenário o seguinte Decreto Legislativo:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 49/2020 

 
 
 
 

 
Artigo 1º - A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes concede TÍTULO 
DE CIDADÃO EMBUENSE DAS ARTES a CRISTIANO MACIEL, pelos reconhecidos e 
relevantes serviços prestados à Comunidade embuense das artes. 
 
Artigo 2º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo o ‘Curriculum Vitae’ do 
homenageado. 
 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, 01 de dezembro de 2020. 
 
 
 
                                         _________________________________                                                                                                       

HUGO DO PRADO SANTOS  

PRESIDENTE  

 

Carlos Alberto da S. Noia                    Gerson Olegário                    Jefferson da S. Siqueira 

 

Danilo Alves de Oliveira                   Gilberto O. da Silva                   João Antonio Girardi 

  

Flavio Pereira Lima                           Gilson B. de Oliveira                 Julio César Campanha 

 

Luiz Carlos Calderoni             Ricardo Almeida dos Santos           Sandoval Soares Pinheiro 

“Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Embuense das 

Artes a Cristiano Maciel (Voz de Ouro)”. 

 



             CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES 

    ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
RUA MARCELINO PINTO TEIXEIRA, 50 – PQ. INDL. – EMBU – SP – CEP: 06816-000 

TEL: 4785-1555  
 

 

 

CURRICULUM DO HOMENAGEADO 

Cristiano Maciel 

Cristiano Maciel” iniciou a construção de seus sonhos no bairro da zona norte em SP. Foi filho 

adotivo de dona Angelina Antoniazze Da Silva Cravo e Alberto da Silva Cravo.  Um casal de idosos 

que tomava conta de crianças ficou com o menino,  abandonado por sua mãe biológica com 02 

anos de idade. Era uma casa bem simples,com dois cômodos, e ali viviam mais 10 crianças, filhos 

desse casal que o criou. Um quintal com mais 06 casas. Todos dessa família adotiva. 

Cristiano Maciel entrou direto para o ensino médio sem ter passado por um pré e teve muitas 

dificuldades no aprendizado. Estudou na Escola Sesi 069. Não tinha um acompanhamento 

adequado e onde viveu com seus pais adotivos teve uma infância bem difícil, “ na base da cinta”, 

tudo era resolvido na cintada e não existia diálogos. 

Ouvindo um programa de rádio AM, passou a se interessar pela locução e tocar em festas da 

própria escola. Quermesses, festas juninas, sempre chamavam ele para fazer. Até que em um belo 

dia, ali na zona norte, um amigo montou uma rádio comunitária, Elite FM, e Maciel foi lá pedir um 

horário na rádio e falaram para ele começar no mesmo dia. E assim foi indo, não recebia salário. 

Então fazia uns trabalhos na feira e logo em seguida surgiu a oportunidade de trabalhar em uma 

confecção de bonés onde permaneceu durante 6 anos, e fazendo os trabalhos como Dj e locutor 

aos fins de semana.  

O tempo passou e foi chamado para trabalhar em uma casa de show, Cobra Coral, na zona norte 

onde os maiores cantores do pagode faziam shows:  Arlindo Cruz/ Fundo de Quintal/ Belo/ Exalta 

Samba/ Art Popular e lá estava o Maciel apresentando. Dessa casa foi chamado para o Consulado 

da Cerveja onde ficou 4 anos como Dj e Locutor dos Shows.  Foi lá que conheceu o Zé Colmeia, 

produtor de funk, que o chamou para gravar e daí iniciou como MC. Fez shows e apresentações 

em várias casas de SP e de outros estados. 

 O tempo passou e em 2009 estava passeando em Peruíbe e a família da Claudia e o Rogério 

apresentaram o Ney Santos a ele. Maciel sempre alegre já caiu na graça da família. A amizade foi 

ficando mais forte a cada dia. Contando sua história de vida ao Ney Santos se tornaram grandes 

amigos e logo veio o convite do Ney para o ajudar na campanha que disputaria como Deputado 
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Federal. Aí começou a história de locutor da campanha, no debate com o “Paulo Henrique 

Amorim”.  Assim foi fazendo as locuções da campanha do Ney Santos e apresentando os shows 

que ele realizava na Cidade.  Uma outra curiosidade que poucos sabem é que Cristiano de Jesus 

Maciel foi registrado na Cidade de Embu das Artes pela sua mãe biológica e o filho voltou para 

terra de onde nascera para se tornar o Voz de Ouro. Destino ou coincidência? 

 

 

 

 

 

                                                       


