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DESPACHO

EMENTA: Manifestação de pesar aos familiares
do artista ZEZO SILVA.
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_
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Natal/RN _____/________/_________

____________________________________
____
A vereadora Professora Eleika Bezerra Guerreiro, que
tem assento nesta casa
PRESIDENTE
Legislativa pelo partido PSL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo mandato, requer
ao Presidente desta Câmara que, ouvido o Plenário, na forma regimental, encaminhe
manifestação de pesar aos familiares do artista ZEZO SILVA.
JUSTIFICATIVA
Com mais de 40 anos de carreira como ator, bailarino e coreógrafo, a trajetória do artista
Zezo Silva se confunde com a história do teatro norte-riograndense moderno. Zezo trabalhou ao
lado de ícones dos palcos potiguares, como o diretor Jesiel Figueiredo – de quem foi um dos
principais atores da companhia, tendo contracenado nas principais montagens – e o professor,
coreógrafo e bailarino Roosevelt Pimenta, de quem foi o primeiro aluno a se apresentar
profissionalmente.
Zezo também foi um dos precursores do Teatro Revista no RN – gênero que atingiu seu
ápice no Brasil nos anos 1940 e 50, mesclando sátira de costumes, números musicais e vedetes.
Apaixonado pelos palcos, o artista usava da experiência para montar espetáculos revigorantes e
divertidos. Desde 2016, vinha apresentando, em temporadas esporádicas, o show “Cabaret”,
musical apresentado pela primeira vez em 2008, onde Zezo atuava e dirigia numa roupagem
diferenciada.
Zezo Silva foi assassinado no último dia 05 de outubro em sua residência localizada no
bairro de Cidade Alta, zona Leste de Natal.
Expressamos nosso profundo pesar nesse momento difícil.
Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 09 de outubro de 2018.
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Raimunda Maria Silva e familiares
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