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INDICAÇÃO Nº 031/2018. 

 
 
 

Senhores Vereadores, 
 
   INDICO, ao Exmo. Senhor Prefeito do Município de Alagoinha, 
Uilas Leal da Silva, ouvido o Plenário, nas formalidades Regimentais, que coloque 
uma PLACA em homenagem ao ilustre ANTONIO PEDRO DA SILVA, nosso 
Querido PINICULINO, no Espaço Cultural Paixão de Cristo.   
 

JUSTIFICATIVA: 
 

   Justifica-se a presente indicação em razão de ser justa a 
homenagem póstuma a este homem que em vida trouxe alegria e emoção a todos que 
o conheciam e especialmente aos que tiveram o prazer de o ver atuar. 
 

Nosso querido PINICULINO, nasceu no dia 13 de dezembro 1936, 
era filho de Pedro Antonio da Silva, natural de Bezerros, viúvo pai de 3 filhos. 

 
Que quando PINICULINO, tinha por volta dos 12 ou 13 anos, seu 

pai resolveu fazer um circo, montou e saiu Nordeste afora com seus espetáculos, aí 
começou a sua verdadeira vida, que consagraria aquele garoto como um dos mais 
completos artistas de circo, era um ginasta especial, trapezista, contorcionista, ator e 
finalmente um humorista na pele de um palhaço. 

 
Sua carreira como Palhaço começou quando o palhaço do circo de 

seu pai resolveu ir embora, foi quando seu irmão de criação, Daniel, disse que ele iria 
pintar a cara e naquele mesmo dia, o espetáculo da noite nasceu o PALHAÇO 
PINICULINO, que em pouco tempo passou a ser um dos palhaços mais conhecidos e 
aclamados em vários estados do nordeste, por sua capacidade de fazer sorrir, sem 
intenção do estrelato, se tornou uma ESTRELA. 

 



CÂMARA DE VEREADORES DE  

 
Casa Manoel Izidoro Sobrinho 

Trabalho e Transparência 
 

 
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, 03 – Centro – CEP.: 55.260-000 – Alagoinha – PE 

Fone/Fax: (87) 3839.1172 
E-mail: cv-alagoinha@bol.com.br 

 

2 

     

A partir dali não sobrou espaço para praticar outros talentos, se 
dedicando exclusivamente ao PALHAÇO PINICULINO, vivendo arte arte por mais 
de 30 anos. 

 
Suas últimas apresentações foram nos anos 2000, já depois do 

falecimento de sua esposa DÉIA CASTOR, que tinha o nomes artístico de JANETE 
SILVA, sua companheira por mais de 30 anos. 

 
Apesar de suas andanças, sempre teve como residência fixa a 

cidade de Alagoinha, cidade que adotou como sua, sendo acolhido de braços abertos 
até a sua partida. 

 
PINICUNILO ficou conhecido em vários estados do nordeste, 

dentre eles, Pernambuco, Paraíba, Alagoias, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte, 
faleceu no dia 12 de agosto de 2017, em razão de problemas de saúde. 

 
Que sua arte, seu jeito simples de ser, seu caráter, o tornam 

eternizados neste mundo, sendo mais do que justa esta homenagem. 
 

 Esperamos que esse pleito seja atendido pelo Exmo. Sr. Prefeito.  
 

Sala das Sessões, em 01 de agosto de 2018. 
 

 
 

Edno Galindo Freire 
Vereador – Autor 


