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Eunício cita escândalo dos banheiros contra 
Camilo
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O candidato do PMDB ao Governo do Estado adotou tom mais agressivo ao participar de debate 
com empresários no CIC e mencionou o escândalo dos banheiros para atingir seu adversário, 
Camilo Santana 
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Alexandre Pereira, Eunício, o presidente do CIC, José Dias, e Gaudêncio

 
 
Falando a plateia de empresários do Centro Industrial do Ceará (CIC), o candidato ao governo 
Eunício Oliveira (PMDB) fez menção ontem ao chamado escândalo dos banheiros, esquema de 
desvio de recursos da Secretaria das Cidades para a construção de kits sanitários. A fraude ocorreu 
principalmente em 2010, mas foi revelada pelo O POVO em 2011, ano em que assumiu a secretaria 
o principal adversário na disputa, Camilo Santana (PT). 

 

Sem citar o petista, Eunício aludiu ao caso quando falava sobre ações de convivência com a seca. 
“Sinto vergonha de ver, em pleno século XXI, crianças do Interior fazendo suas necessidades 
fisiológicas no chão, porque não têm banheiro em casa. E desviam recursos dessa natureza”.

Camilo foi questionado sobre o caso na manhã de ontem, pela candidata do PSB Eliane Novais, em 
debate entre candidatos ao governo na TV DN. “Fui eu quem descobriu o problema, puni e demiti 
os bandidos, abri tomada de contas especial e colaborei com o Ministério Público (...) Eu não era 
secretário das Cidades quando esses desvios ocorreram”, justificou-se.

 

Indiretas 

A menção ao escândalo dos banheiros foi uma das indiretas que Eunício soltou contra a gestão Cid 
durante o debate no CIC. Criticando o desempenho da Secretaria da Saúde, chefiada por Ciro 
Gomes (Pros), Eunício afirmou que “não adianta pensar que botar um economista falante na Saúde, 
com boa oratória, vai resolver”.

 

Sempre sem citar nomes, Eunício disse ainda que o governo criou cargos “para contemplar pessoas 
que não foram contemplados na chapa majoritária”. Em entrevista ao fim do encontro, Eunício 
esclareceu que se referia à criação de cargos na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Ceará 
(Arce).

O ex-conselheiro do TCM Artur Silva Filho, que antecipou a aposentadoria, deverá ser nomeado 
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para um desses cargos, segundo ele. A vaga no TCM irá para o vice-governador Domingos Filho 
(Pros), que era um dos cotados como candidato do governo. 

Saiba mais

1. APOIADOR

Presidente estadual do PPS e vice-presidente eleito da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), 
Alexandre Pereira discursou por Eunício durante o encontro do CIC. Ele renunciou à presidência do 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, em junho, depois que Camilo foi escolhido 
candidato. 

 

2. EX-CIDISTA

“Eu defendia que o Eunício devia ser o candidato. Quando a decisão (de Cid Gomes) foi por um 
candidato do PT, e respeito o candidato do PT, mas por achar que o modelo petista de gestão está 
falido, pedi o desligamento do governo e apoiei o Eunício”, disse Alexandre, aplaudido pelos 
empresários.

 

3. GOVERNISTAS

Na próxima segunda-feira, o CIC ouvirá Camilo Santana e o postulante ao Senado da sua chapa, o 
deputado estadual e ex-secretário da Fazenda Mauro Filho (Pros). Na segunda da semana passada, o 
CIC ouviu Tasso Jereissati (PSDB), candidato ao Senado na chapa de Eunício. 
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