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REQUERIMENTO Nº  237 / 19 

 

 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer 

à Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o 

Plenário, seja expedida “MOÇÃO DE APLAUSOS” ao Cineasta Flávio 

Andrade e toda equipe técnica e aos atores, envolvidos na produção do curta-

metragem Nuvem Negra, que é uma produção local, que foi premiada no 

Festival de Cinema de Santa Teresa, na categoria Melhor Ficção.   

JUSTIFICATIVA: 

 

Senhoras vereadoras, Senhores vereadores, 

 

Flávio Andrade é natural de Fortaleza- CE foi aluno da primeira escola de cinema de 

Fortaleza, em 2006, promovida pela Vila das Artes. Trabalha há uma década na área 

de audiovisual e atua na área de eventos, video-clipe, documentários e publicidade. 

Seu primeiro filme foi o curta-metragem Nuvem Negra (2018), onde assino direção, 

roteiro em parceria com Natália Tavares, trilha sonora e fotografia. 

Em 2019, fez a fotografia do curta-metragem Necrópoles, produção também 

originária do vale do são Francisco. 

Nuvem Negra vem obtendo reconhecimento nacional e internacional. Já foi exibido 

no 42º Guarnicê de Cinema, no Maranhão, na mostra-competitiva nacional e no 2º 

Fecsta – Festival de Cinema de Santa Tereza, no Espirito Santo, onde ganhou o 

prêmio de Melhor Ficção. Esse festival é de grande importância no cenário nacional 

e aconteceu no período de 01 a 04 de agosto, e é uma realização da Satírica Filmes 

em parceria com a Vieira & Rosenberg Consultores Associados, com apoio da 

Prefeitura Municipal de Santa Teresa, POUSADA Vila Theodora, Santa Teresa 
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Convention &Visitors Bereau, Cachaça Santa Terezinha, UFES, e Instituto Nacional 

da Mata Atlântica. 

Em agosto será exibido no Festival de Cinema de Caruaru, na mostra nacional e em 

outubro no 14º Marbella Festival Cinema, na cidade de Marbella, na Espanha. 

 

O filme terá sua segunda exibição em Petrolina, no dia 17 de agosto, no Festival 

Aldeia do Velho Chico.  

 

Nuvem Negra é uma produção contemplada pela Lei de Incentivo a Cultura, o 

Funcultura, pela categoria Revelando Pernambucos. 

Nuvem Negra é um filme denso, que busca transmitir o sentimento de angústia e 

isolamento do personagem denominado como “O Velho”, que se trata do patriarca de 

uma família, onde estão reunidos para um jantar. O filme é inspirado no conto “O 

Instante da Nuvem Negra”, do escritor petrolinense Bruno Liberal. A obra é 

protagonizada pelo crítico cinematográfico e ator, Jean-Claude Bernerdet. 

“É um filme sensorial, onde buscamos fazer uma construção narrativa permeada por 

símbolos e metáfora visual, desse modo, pretendeu provocar no espectador não 

somente uma experiência intelectual, mas uma experiência emocional, análoga ao 

sentimento do personagem.” Flávio Andrade. 

 
  

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2019. 

  

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

               Vereador 
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