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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 48/2015. 
Trata-se de projeto de decreto legislativo, de autoria do nobre Vereador Alessandro 

Guedes, sobre a concessão de "Titulo de Cidadão Paulistano" ao senhor Cleber Augusto e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade. 

O objetivo deste é conceder o Título de Cidadão Paulistano ao respeitado compositor, 
cantor, instrumentista e violonista Cleber Augusto, pois segundo o autor da propositura, o 
homenageado foi exemplo de manifestação cultural de extrema importância. 

Cleber Augusto nasceu no Rio de Janeiro, em 04 de agosto de 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. 

Formado em arquitetura, não conseguiu atuar na área, pois a arte musical realmente o 
seduzia, assim no começo dos anos 1980, volta a música com força e determinação no mundo 
do samba, especificamente no "Berço de Bambas do Cacique De Ramos", por onde passaram 
e se consagraram vários autores. Integrante do grupo carioca Fundo de Quintal participou de 
gravações de discos e apresentações em inúmeros shows até 2004, ano que passou por uma 
cirurgia na garganta para tratamento de um tumor, e desde então, impossibilitado de cantar, 
segue hoje, carreira solo como violonista e compositor de grandes sucessos. 

Em face do exposto, e pela notável contribuição do homenageado, favorável é o 
parecer. 

Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos 
legais de conduta fiscal. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

Eliseu Gabriel (PSB) 

Sandra Tadeu (DEM) 

Ushitaro Kamia (PSD) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Adilson Amadeu (PTB) 
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Ota (PROS) 

Jair Tatto (PT) 

Paulo Fiorilo (PT) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2015, p. 158 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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