
PROJETO DE LEI Nº CM-044/2020

Dispõe sobre a denominação de Centro
de  Atenção  Psicossocial  Infanto
Juvenil Cidah Viana, a ser inaugurado
no bairro Catalão. 

O Povo do Município de Divinópolis, por seus representantes, aprova e eu,

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Denomina como Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Cidah Viana o 
CAPS i a ser inaugurado na rua Afrânio Peixoto, número 911, no bairro Catalão.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Divinópolis, 13 de agosto de 2020
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma singela homenagem a uma das figuras mais importantes do cenário 
cultural da história de Divinópolis, que possui um vasto trabalho que envolve 
solidariedade, alegria, amor ao próximo e cultura.

Biografia resumida de Cidah Viana

por Ricardo Silva
editado por Mariah Vianna

A Rainha do teatro; A Doutora Palhaça; A Mãe; A Avó; A guerreira; A nossa saudosa e 

amada Cidah Viana; foi Pedagoga, Pós Graduada em Artes: Atriz, diretora de teatro, 

figurinista, cenógrafa e PALHAÇA. Delegada do SATED do Centro Oeste de Minas. Fez 

diversos cursos na área das Artes Cênicas, dentre eles Curso de Palhaço no "Marcos 

Frota Circo Show", Preparação Vocal com Babaya e de dramaturgia com Fernanda 

Montenegro. Ministrou vários cursos de teatro para diversas áreas. Atuou em mais de 83 

peças teatrais e dirigiu outras 43, muitas delas com textos de sua autoria, tendo inclusive 

recebido Diploma de Honra ao Mérito em 2009 e Placa de Homenagem em 2011 da 

Academia Divinopolitana de Letras. Foi diplomada Membro Honorário da Academia 

Divinopolitana de Letras em 2012. Em 2015 recebeu o Troféu ORFEU - O "Oscar" das 

artes da Academia Divinopolitana de Letras. Membro da Confraria Cultural Brasil-Portugal.

Ocupou a cadeira 34 da Academia Mundial de Cultura e Literatura, tendo como Patrono, 

Lindolfo Fagundes. Eleita Rainha dos Artistas de Minas Gerais/2015. Produtora e 

Protagonista do espetáculo "Divas no Divã" em cartaz em todo Brasil. Indicada aos 

prêmios de Melhor atriz coadjuvante USIMINAS/SINPARC 2010 e Melhor atriz 

SESC/SATED/2011 com o espetáculo "Velório à Brasileira". Preparou os alunos de 

medicina da UFSJ - Campus Divinópolis, para a fundação do grupo "Divinos Palhaços". 

Curso de extensão na Faculdade de Itaúna, 3 anos consecutivos, para alunos de 

medicina, muitos deles hoje integram o elenco dos Doutores Palhaços de Itaúna. 

Preparou os integrantes do Grupo de Teatro "Os Enganatores da Organização dos 

Aposentados e Pensionistas da Universidade Federal de Minas Gerais" que fundaram os 

Doutores Palhaços Federais. Fundou em 12 de outubro de 1999, os Doutores Palhaços 

de Divinópolis que hoje contam com mais doze afilhados: Doutores Palhaços de Nova 
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Serrana, Itaúna, Lagoa da Prata, Formiga, Doutores Palhaços de Pitangui, Belo 

Horizonte, Bambuí, Itapecerica, Doutores Palhaços de Pará de Minas,  Carmo do Cajuru,  

Cláudio e Doutores Palhaços de Oliveira. Uma historia que é linda, que é importante e 

que ficou para eternidade de todos nós, divinopolitanos. Cada sorriso recebido dentro e 

um hospital era o seu ganho maior. E com esse singelo trabalho que ela fazia com amor, 

carinho e dedicação ela nos mostrava sua grandiosidade como artista e como mulher. 

Muitas das realizações da Cida foram noticiadas, e estão registradas na história da cultura

do estado. Mas além de sua importância artística e profissional, Maria Aparecida Viegas 

Viana foi uma mãezona! A Guerreira Mãe de Paty, Évelin, Mariah, e mesmo casada, Cida 

ainda adotou, sozinha, o Josenildo. O marido já tinha mais 4 filhos do primeiro casamento,

os quais foram morar com ela ainda na adolescência deles, e ela sempre os teve como 

filhos: Alessandro, Anderson, Anselmo e Albert. "São mais do que enteados, são meus 

filhos do coração!" Dizia Cida Viana. E Foi também a amada avó de Rayce (lê Reice!), 

Emely, Bredy, Sanny , Rafael, Jhenifer, Giovana e o neto caçula, Arthur, que infelizmente 

ela não chegou a conhecer! Infelizmente em abriu de 2017 começaram as fortes dores e 

no dia 12 de junho de 2017 Cida foi diagnosticada com câncer. Mas Ela nunca se 

entregou, não baixou a cabeça, não deixou a tristeza tomar conta da alegria que sempre 

fez parte da sua vida. Essa força toda atribuída ao amor pela família, pelos filhos,pelos 

netos , o amor pelo seu público e especialmente a sua inabalável fé em Deus. A quem ela 

entregou o controle de todas as coisas. E parece que a vontade de Deus era que em 13 

de abril de 2018 a nossa estrela deixasse os palcos terrenos para brilhar eternamente nos

nossos corações e voltar a casa Paterna. Naquele ano ela completaria 60 anos, seria 

como ela gostava de dizer:  "Sexy! Serei sexagenária!"

Divinópolis, 13 de agosto de 2020

Vereador Eduardo Print Júnior
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