REQUERIMENTO Nº. , DE 2011
REQUEIRO, nos termos do art. 222 (caput e parágrafos
1º a 3º) do Regimento Interno do Senado Federal, seja aprovado
voto de aplauso à Professora e Atriz NÁDIA DOMINGOS AGUIAR,
pelo trabalho que desenvolve, já há vários anos, com e em prol dos
jovens e crianças do município de Caucaia (CE) em situação de
vulnerabilidade. Solicito, também, que, uma vez votado e aprovado
o presente Requerimento, disso seja dada notícia à homenageada.

JUSTIFICAÇÃO

Atriz há 15 anos e professora em Caucaia desde 2003, Nádia
Domingos Aguiar coordena o grupo "Acep de Teatro", iniciado a
partir de sua experiência à frente do projeto "Eu sou Cidadão -Amigos da Leitura", sempre buscando a inserção da criança e do
adolescente no mundo da arte e da cultura e utilizando, para isso, a
leitura, o teatro e a música como 'pontes' para a inclusão social e o
empreendedorismo comunitário. Participam alunos da rede escolar
municipal a partir dos 10 anos de idade, e o critério é que gostem
de ler e sintam prazer em fazer teatro. Com isso, suprem a carência
de opções culturais e de lazer nos bairros periféricos em que
moram. Além de praticar artes cênicas nas suas escolas, também
frequentam, sob orientação da profa. Nádia, os teatros Dragão do
Mar e BNB. Ela é também a autora e diretora das peças que eles
encenam, versando sobre questões centrais do cotidiano da
sociedade, como meio ambiente, trabalho infantil, violência
doméstica, cidadania fiscal e controle da aplicação dos recursos
públicos entre outras.

O grupo já se apresentou nos teatros e auditórios da Universidade
Federal do Ceará (UFC), Unice, Faculdade Cearense, OAB e
Assembléia Legislativa do Ceará, bem como em municípios do
interior do meu estado como Itapajé, Juazeiro do Norte e
Maracanaú.Fora do estado, estiveram na Universidade Federal
Fluminense, em Niterói (RJ), na Secretaria da Fazenda do Pará.
Para o dia 18 de março próximo, os jovens atores já têm agendada
uma apresentação na Controladoria-Geral da União, nesta capital
federal.
A autoconfiança adquirida nesses exercícios de dramaturgia
permitiu que muitos ex-participantes do programa conseguissem
estágios da Secretaria da Fazenda e na Associação Cearense de
Estudos e Pesquisas (Acep), ou trabalhassem como monitores de
educação infantil no Programa Mais Educação. Alunos e antigos
alunos de Nádia têm conquistado vagas nos vestibulares de
universidades públicas. Como forma de retribuir os benefícios
advindos de sua participação, muitos desenvolvem trabalhos em
caráter voluntário em entidades como o Centro espírita Amor ao
Próximo, no Parque Albano, em Caucaia.
Parcerias com o Banco do Nordeste (BNB) e a já referida
Acep, para mencionar apenas duas importantes organizações, dão
sustentabilidade ao projeto acalentado com tanto carinho, amor e
espírito cívico pela profa. Nádia Domingos Aguiar.
Diante da relevância social e humana de seu trabalho e
também do efeito multiplicador do seu exemplo, conto com a
aprovação dos nobres pares à minha proposição a fim de dar ampla
visibilidade nacional a essa iniciativa.
Sala das Comissões, em de fevereiro de 2011.
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Senador da República
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