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Funcionário e vereador
entram em contradição
Adilson José Ribeiro diz que IACB funciona, mas horas depois o vereador afirma que ONG não existe
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Antes de o BOM DIA ir ao
IACB (Instituto Ação da Cidadania Brasil), na Vila Barão, o
vereador Hélio Godoy falou,
por telefone, que arquivou o
projeto de lei 269/2011. “Logo
que vi a Simone envolvida nas
denúncias de corrupção, publicadas pela revista Veja, arquivei o projeto em 18 de agosto”, afirma. “Declarar uma organização de utilidade pública
é comum aqui na Câmara. Os
vereadores fazem isso todo
dia.”
Duas horas depois, quando o
BOM DIA já sabia que o IACB
não funciona nas sedes declaradas, Godoy foi novamente
contatado por telefone. Atendeu Adílson José Ribeiro, um

Secretário de IACB
atende público no
gabinete do vereador
Hélio Godoy

dos assessores dele, que confirmou: “o IACB tem vínculo com
o gabinete do vereador”. “Sou
amigo do Hélio desde a época
da faculdade. Tive a ideia de
abrir o instituto”, diz Adilson,
um dos diretores. “O vereador
cedeu o galpão, mas agora está
fechado. Estamos em outro lugar”, complementa.
O funcionário não quis dizer
onde funciona o IACB. O vereador, uma hora depois, ligou e
admitiu que foi um dos fundadores do IACB em 2002 e que a
casa da família foi sede do instituto. “Um grupo decidiu reativar o IACB. O comitê gestor vai
remover a Simone do instituto.
Não sabíamos que o marido
dela estava envolvido nesses
escândalos”, afirma.
Ainda segundo o parlamentar, Simone teria se oferecido
para executar projetos de urbanização de favelas. “Não conheço ela nem o marido. Um
pessoa da prefeitura a indicou.
Infelizmente, ela atrapalhou a
reativação do instituto.”

BANDEIRA ANTIGA
Atuação do vereador Hélio Godoy (PTB) é marcada por
projetos de regularização fundiária. Teve 6.384 votos em
2008 e assumiu o segundo mandato. Antes da primeira
passagem pela Câmara de Sorocaba, conseguiu 3.043 votos

