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O objetivo deste Projeto de Decreto Legislativo é conceder o Título de Cidadão 

Paulistano ao respeitado compositor, cantor, instrumentista e violonista Cleber Augusto. 

Exemplo de manifestação cultural de extrema importância, a música, a qual dedicou 
sua vida; hoje em dia, passa por problemas de saúde. 

O Projeto está amparado pelo artigo 14, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município, que 
outorga competência privada à Câmara Municipal de São Paulo, em conceder honrarias a 
pessoas que reconhecidamente tenha prestado relevante contribuição à Cidade de São Paulo. 

Suas letras, colocadas cada qual em melodias únicas, são célebres; talvez a mais 
conhecida e popular frase musical venha da canção "A amizade": "Quero chorar o seu choro, 
quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo". 

HISTÓRICO 

Cleber Augusto nasceu no Rio de Janeiro, em 04/08/1950, e foi criado em Ramos. 
Iniciou sua carreira como violonista na década de 1970. Influenciado já na sua adolescência 
por grandes músicos e artistas como Manuel da Conceição, Baden Powell, João Bosco, entre 
outros, foi atraído por ritmos genuinamente brasileiros, como a Bossa Nova, MPB, Chorinho e 
Samba. O compositor foi levado aos palcos, onde teve oportunidade de montar uma banda 
com amigos do bairro e participar de festivais. Em uma dessas participações foi convidado a 
ser músico de uma dupla da Jovem Guarda (Leno & LIlian). 

Ao encerrar seu trabalho com a dupla resolveu cursar a Faculdade de Arquitetura, 
deixando a Música em segundo plano. Formou-se, mas não atuou na área, pois a arte musical 
realmente o seduzia. No começo dos anos de 1980, ele volta com força e determinação para o 
mundo do samba. 

Cleber Augusto se lança como compositor no Berço de Bambas do Cacique De 
Ramos, por onde passaram e se consagraram vários autores e artistas do nosso verdadeiro 
samba. Foi integrante do grupo carioca Fundo de Quintal, participou de gravações de discos e 
apresentações em inúmeros shows. 

No ano de 1983, o Fundo de Quintal interpretou de sua autoria "Guadalupe e Sulacap", 
em parceria com Nei Lopes. No ano seguinte, o grupo incluiu no disco "Seja sambista 
também", outra composição de sua autoria: "Minhas andanças" (cl Jorge Aragão). 

Em 1985, no disco "Divina luz", o Fundo de Quintal interpretou suas composições 
"Ópio" (cl Bandeira Brasil) e "Divina luz", em parceria com Mauro Diniz e Sereno. 

Em 1987, o grupo lançou o disco "Do fundo do nosso quintal", pela gravadora RGE, no 
qual gravou "Pra não te magoar", em parceria com Franco e Jorge Aragão. Dois anos depois, 
interpretou "Ciranda do povo", em parceria com Aldir Blanc. 

Dos discos mais importantes do Fundo de Quintal, destacam-se "Palco Iluminado", 
lançado pela gravadora RGE em 1995. Neste disco, além de outras composições de sua 
autoria, consta a faixa-título de mesmo nome, em parceria com Djalma Falcão. Outros dois 
anos se passaram e o grupo lançou o CD "Livre pra Sonhar", pela gravadora RGE, sendo a 
faixa-título de sua autoria em parceria com Ronaldinho e Mário Sérgio. 

Em 2000, seu parceiro Nei Lopes lançou pela gravadora Velas, o disco "De letra & 
música". Neste CD, incluiu "Ganzá do seu leitão", parceria de ambos interpretada pelo grupo 



MPB-4. Ainda fazendo parte do grupo Fundo de Quintal, neste mesmo ano, lançou o disco 
"Simplicidade - ao vivo", pela gravadora BMG. O grupo comemorou 20 anos de carreira e foram 
incluídas várias composições de sua autoria. Também em 2000, a gravadora RGE relançou, 
em CD, todos os LPs editados anteriormente. Ainda neste ano, fazendo parte do grupo, 
participou do CD "Os melhores do ano II", pela Indie Records, no qual o grupo interpretou 
"Rosalina" (Serginho Menti e Luizinho) e "Romance dos astros" (Luiz Carlos da Vila, Cléber 
Augusto e Jorge Carioca), esta última ao lado de Beth Carvalho. 

Em 2001, pela gravadora BMG e com produção de Rildo Hora, o grupo lançou o disco 
"Papo de Samba". Neste CD, o 21° da carreira, foram incluídas músicas de participantes do 
grupo. 

Em 2002, o grupo lançou o CD "Fundo de Quintal - Cacique de Ramos". Gravado ao 
vivo na quadra do bloco carnavalesco, o CD, produzido por Rildo Hora, contou com várias 
participações especiais: Almir Guineto, Sombrinha, Arlindo Cruz e Jorge Aragão (ex-
integrantes), Zeca Pagodinho e Beth Carvalho. Partiu para a carreira solo em 2003. 

Em 20/09/2004, sofreu uma cirurgia na garganta para o tratamento de um tumor, e 
impossibilitado de cantar, segue sua carreira solo como violonista e compositor de grandes 
sucessos. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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