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REQUERIMENTO Nº   263/ 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” à Companhia Biruta de 

Teatro, pela premiação recebida na I Mostra Pernalonga de Teatro, com a peça 

“Chico e Flor contra os monstros da ilha do fogo”. 

 

Senhoras vereadoras, Senhores vereadores, 

 

 “Chico e Flor contra os monstros da Ilha do Fogo” narra a história do barqueiro 

Chico, que viaja pelo rio São Francisco a procura da sua família, e da corajosa 

Flor, sua companheira de aventuras. A peça apresenta a poética de vivência com 

o Rio e o seu entorno a partir das lendas ribeirinhas e de uma narrativa de 

aventura e superação que tem como pano de fundo a relação que o ser humano 

estabelece com a cultura e a natureza, fundamentada na criação de elementos 

fantásticos e mágicos como modos de explicação, elaboração e transformação de 

mundo. 

No palco, a história ganha vida com as atuações de Juliene Moura e Antônio 

Veronaldo, que também assina o texto e a direção do espetáculo, e a criação 

cenográfica com Uriel Bezerra. A Iluminação tem concepção de Carlos Thiago e 

execução de Deborah Harummy, trilha sonora e sonoplastia de Moesio Belfort e 

Carlos Hyuri. A equipe técnica conta ainda com Camila Rodrigues, Letícia 

Rodrigues e Cristiane Crispim. 
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Desde a sua estreia, em maio de 2015, o espetáculo vem participando de festivais 

relevantes para a cena artística voltada para as crianças. Entre os principais 

eventos e premiações estão o 11º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de 

Santana – Fenatifs (Bahia, 2018); a III Mostra Internacional de Teatro da Paraíba 

(Sousa, 2017); o 23º Festival Janeiro de Grandes Espetáculos (Festival 

Internacional de Artes Cênicas de Pernambuco, Recife – PE, 2017), no qual foi 

indicado a 7 prêmios e ganhou  3 (melhor trilha sonora, melhor iluminação e 

melhor atriz); o II Festival de Teatro Wellington Monteclaro (Juazeiro – BA, 

2017), onde foi premiado na categoria de melhor atriz e escolhido o segundo 

melhor espetáculo. 

Premiada na categoria “Espetáculo para a Infância e Juventude”, com a peça 

“Chico e Flor contra os monstros da Ilha do Fogo”, a Cia Biruta de Teatro 

(Petrolina/PE) será um dos grupos participantes da I Mostra Pernalonga de 

Teatro, promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de 

Cultura e da Fundarpe. A mostra, que acontece de 22 a 27 de agosto, em Recife e 

Ingazeira, recebe os espetáculos vencedores do 1º Prêmio Roberto França de 

(Pernalonga) de Teatro. 

 
  

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2019. 

 

 

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 

               Vereador 

  

 


