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Divulgação/Câmara de Sorocaba

CRÍTICAS AO BOM DIA
Irineu Toledo (PRB) foi à tribuna para defender o colega Hélio Godoy, mas
fugiu do assunto e partiu para críticas ao BOM DIA. Uma delas foi pela
venda de exemplares com gazeteiros nas avenidas cidade, o que segundo
ele contraria a lei: “(Esse jornal) só olha o próprio umbigo”, sentenciou

Crespo foge da raia
Presidente da Comissão de Ética recusa-se a abrir processo disciplinar

Hélio Godoy não consegue
se controlar e chora, depois
de acusar o BOM DIA de ter
invadido a privacidade de
sua mãe: residência e ONG
têm o mesmo endereço

José Crespo (DEM), presidente da Comissão de Ética
da Câmara, declarou ontem
que não pretende abrir processo disciplinar contra o vereador
Hélio Godoy por quebra do decoro ou outro crime praticado
contra a Casa. Contrariando
orientação do Ministério Público e do presidente Marinho
Marte, Crespo recusa-se a decidir sozinho sobre a abertura
de uma investigação contra um
de seus colegas. “No caso do
Godoy, só abrirei o processo se
algum sorocabano apresentar
uma denúncia à mesa diretora
da Câmara. Pode ser um documento simples, que tenha o
crime devidamente tipificado.
Assim que o presidente da Câmara encaminhar essa denúncia é minha obrigação abrir
processo disciplinar e cassar se
for necessário”, diz.
No p l e n á r i o , o ve re a d o r
ameaçou deixar a presidência
da Comissão de Ética, por discordar do “peso da responsabilidade” que teve após mudança
no processo de abertura das investigações. “A responsabilidade é só minha. Não posso
aceitar abrir um processo contra colegas com base em assunto de jornal”.

NÃO IMPORTA O FATO, MAS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO

“Não posso abrir uma sindicância com base
numa matéria de um jornal com uma tiragem
menor. Quantos leitores têm o BOM DIA? É
incomparável ao Cruzeiro do Sul” - Vereador Crespo

José Caldini Crespo, presidente da Comissão de Ética da Câmara

