SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 48, DE 2016
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado
Federal, a inserção em ata de Voto de Congratulações e Aplausos para o GRÊMIO
RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA REINO UNIDO DA LIBERDADE, representada neste
ato por seu Presidente, Jairo de Paula Beira-Mar, pela conquista da edição de 2016 do
Carnaval de Manaus, bem como seja encaminhado o referido voto no endereço localizado
na Alameda São Pedro, 51 - Morro da Liberdade, Manaus-AM. CEP 69074-720.

JUSTIFICAÇÃO
No último dia 8 de fevereiro, com a abertura dos envelopes e apresentação
das notas, fora anunciado o resultado das campeãs do Carnaval de Manaus de 2016. A
disputa foi acirrada, decidida ponto a ponto.
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade e o
Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Aparecida deram um
verdadeiro show de apresentação no sambódromo manauara e, com belo espetáculo,
empataram na ponta de cima, sagrando-se, assim, campeãs do carnaval 2016. Ambas
agremiações receberam 179,80 pontos.
Desfilando com 33 alas, a Reino Unido foi a quarta escola a se apresentar,
levando o enredo “Na arte de se comunicar, vem meu Reino encontrar”, em clara
homenagem aos profissionais da comunicação brasileira. Abelardo Barbosa, o saudoso
Chacrinha, foi um dos grandes homenageados. O samba-enredo da escola tinha a célebre
frase “quem não se comunica, se trumbica”, alusão ao jargão utilizado pelo comunicador.
A escola do bairro Morro da Liberdade foi criada em 1981 por um grupo de
amigos, era inicialmente um bloco de rua, transformando-se em escola em 1986 e pôde
comemorar por dez vezes o título de campeã.
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Desta forma, forçoso esse reconhecimento pela grande contribuição à
manutenção e propagação das culturas brasileira e baré que parabenizo, por meio deste
Voto de Congratulações e Aplauso, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da
Liberdade, representada neste ato por seu Presidente, Jairo de Paula Beira-Mar, pela
conquista do título de Campeã do Carnaval de Manaus de 2016, com a certeza de que esta
agremiação continuará a dignificar e também representar a cultura Amazonense. Viva a
cultura Popular!
Sala das Sessões, em

de fevereiro de 2016.

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN

(Encaminhe-se)

