REQUERIMENTO Nº

DE 2012

Exmo. Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos regimentais, seja
apresentado voto de pesar pelo falecimento do Cearense e
grande Brasileiro o humorista, ator, diretor, escritor, compositor
e artista plástico o Ilmo. Senhor FRANCISCO ANYSIO DE
OLIVEIRA PAULA FILHO, cujo falecimento ocorreu nesta
sexta-feira 23, de março de 2012. Requeiro também seja
apresentando condolências à família.

Justificação
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. No final da
semana passada, o Brasil e o Ceará perderam um dos seus grandes
filhos, o ilustre Humorista Chico Anysio, como era conhecido por todos
os Brasileiros. Nascido em Maranguape – Ceará no dia 12 de abril de
1931 era filho de Francisco Anysio e Haiddé Viana de Oliveira Paula.
Aos oito anos o garoto foi com a família para o Rio de Janeiro e já
começou a imitar as pessoas, com14 anos começou a ir aos programas
de calouros do Rio e depois de São Paulo.
Estudou para ingressar na Faculdade de Direito, passou, mas não
cursou. Foi contratado para o rádio e depois de 15 dias, já tinha quatro
profissões: era ator, locutor, redator e comentarista esportivo, esse era o
homem Chico Anysio, de múltiplos talentos.
Gostava e fazia tudo com perfeição. Esteve na Rádio Guanabara,
foi galã de novelas, mas o seu foco sempre foi a comédia. Atuou ao
lado de Grande Otelo, Chocolate, Luiz Tito e muitos outros.
Na
televisão Decidiu a fazer vários personagens. E isso passou a ser o seu

“diferencial”. Pensava: “Se um personagem cansar, ele sai, e fica outro.
Foi ele que cansou, não eu”. Às vezes eram tão diferentes uns dos
outros, que nem mesmo ele entendia. Chegou a fazer 209 personagens.
Com o seu falecimento, silencia uma galeria de inesquecíveis tipos
de papéis, a quem Chico Anysio deu vida, forma e voz para a alegria do
povo Brasileiro, dos quais destacamos: o Coronel Limoeiro, o Professor
Raimundo, Salomé, Alberto Roberto, Pantaleão, o seu Popó e tantos
outros personagens que habitavam a sua cabeça privilegiada e jorravam
da fonte inesgotável da sua criatividade.
Chico Anysio Amou o nosso Povo, e o Povo soube retribuir esse
Amor, reconhecido no seu humor, consagrando-o com seu carinho, sua
admiração, sua gargalhada mais genuína e acompanhando-o fielmente
no Rádio, na Televisão , no Cinema e no Teatro ao longo de seis
décadas.
Na sua trajetória pessoal, reproduziu, com sucesso, a saga de
milhões de Nordestinos que migraram para os grandes centros em
busca de melhores oportunidades.
Chico Anysio Veio,Viu e Venceu. E, com o pioneirismo da sua
vitória e a generosidade do seu talento e apoio, abriu caminho para
tantos outros comediantes, não só Cearenses, mas de todos os cantos
do Brasil, e que hoje são famosos.
Caro Chico, você fez muito pelo povo Brasileiro, desejo que
Descanse em Paz! Receba meu agradecimento por tanta alegria e
gargalhadas que doou ao Povo Brasileiro. A sua lembrança será a
certeza de que nunca o esqueceremos!

Sala das Sessões, 26 de março de 2012.

Senador EUNÍCIO OLIVEIRA

