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PROJETO DE DESPACHO
DECRETO

LEGISLATIVO

EMENTA: SUBISTIPUTIO ÃO PDL 49/2019,
E O TÍTULO DE ADAÃC

RITO DE:RIBEIRÃO PRETO AO SENHOR
AR AUGUSTO DA SILVA,

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º - Fica concedido ao senhor CESAR AUGUSTO DA SILVA o título de
CIDADÃO EMÉRITODE RIBEIRÃO PRETO, pelos relevantes serviços prestados à
comunidade de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - À outorga do título dar-se-á em sessão solene designada pela Presidência do
Legislativo.

Artigo 3º - Às despesas decorrentes com a execução deste decreto legislativo correrão por
conta de dotações orçamentárias municipais próprias.

Artigo 4º - Eiste decreto legislativo enttará emvigor na data de sua publicação,rêxogando-
se as disposições em contrário. º

ANDRÉ TRINDADE
Vereador - DEM



JUSTIFICAVA

Cesar Augusto da Silva nascido e criado em Ribeirão Preto aos 17 anos buscando realizar
o sonho de serartista se profissionalizou como Modelo/Manequim através do SENAC, tendo
como madrinha e grande incentivadora a Sra. Wilma Zambianchi mãe do cantor e compositor
Kiko Zambianchi, aos 20 anos abriu sua escola de modelos e manequins que com o passar dos
anosa escola se tornou agência, encaminhando os jovens para o mercado de trabalho na área
artística e de eventos. Hoje a CRC Companhia de modelos completa 33 anos tendoa satisfação
de fazer parte na história da cidade bem como da vida de milhares de jovens que passaram pelos
projetos da agencia.

O tradicional concurso Garoto e Garota das escolas tinha como objetivo revelar talentos
na fonte pois na adolescência e” que se inicia a formação e encaminhamento de futuros
profissionais (artistas) entre colégios municipais estaduais e particulares o evento Casal
estudantil gerou mais de 20.000 certificados de participação nesses 33 anos. Jornais e revistas
além de milhares de campanhas publicitarias impressas e eletrônica tiveram a participação
desses jovens, novelas e programas de TV. Também foram o start para despertar o início de
muitas carreiras de sucesso, como a novela O Rei do gado gravada em Ribeirão e região que
contou com todo o elenco de figurantes e atores locais contratados exclusivamente na CRC,

Feiras como Agrishow, fenasucroa antiga FEAPAM entre outras ações de sampling foram
seleiros de oportunidade para jovens que puderam exercer a atividade de modelo através dos
expositores, que contratam até hoje este serviço que é destinado as modelos.

Reality shows como a fazenda da Record e BBB da Rede Globo contaram sempre com
participantes de Ribeirão que passaram pela agencia destacamos aínda a atriz Grazi Massafera
que teve sua profissionalização deatriz através da CRC, Lilian Taranto Bosan Aragão esposa do
Didi que foi Miss Ribeirão em 1985 passando também pelas aulas de formação artística com
Cesar Augusto.

Nesses 33 anosà frente da CRC COMPANHIA DE MODELOS, Cesar proporcionou centenas
de carreiras internacionais com jovens de Ribeirão e Região que ainda hoje constituíram familia
e residem fora do Brasil.

O concurso Miss Ribeirão Preto que faz parte do calendário de eventos da cidade sempre
foi o grande precursor destacando a cidade através das representantes eleitas que elevaram o
nome da cidade nas esferas superiores de Miss São Paulo e Miss Brasil.

O CONCURSO MISS PENITENCIARIA realizado desde 1984 amplamente divulgado pelas
mídias a nível nacional sempre foi motivo de satisfação e orgulho e já rendeu algumas
homenagens ao produtor e coreografo Cesar Augusto, que neste evento resgata além da
autoestima os valores de ser humano, sendo decisivo na contribuição de ressocialização das
participantes.

Neste breve resumo concluímos um pouco do cotidianos e ações tanto da empresa como
do seu fundador Cesar Augusto daSilva


