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Hélio Godoy
não aparece
como filiado

A maré do PSDB não
está para peixe
Depois que o ex-secretário Rodrigo Moreno deixou a prefeitura, cresceram os rumores de que Vitor Lippi perdeu o
controle do partido e do jogo de alianças. Sem conseguir
dominar o seu próprio espaço e os anseios de seus aliados,
ele perde força dentro da Câmara no jogo político pré-eleitoral. José Crespo (DEM) que o diga. Disparou sua metralhadora contra o prefeito e o acusou de desleal, durante entrevista para a rádio Jovem Pan, ontem. “É engraçado, porque
não foi a primeira vez que o prefeito se mostrou um homem
sem palavra. Todo mundo sabe que Vitor Lippi é um traidor
de acordos”, disse o parlamentar. “O prefeito afundou o seu
partido em Sorocaba. Não há credibilidade. Quem vai entrar
num barco que está afundando? O PSDB já perdeu essa
próxima eleição”.

Vereador não consta na última lista oficial de integrantes do PTB
publicada pelo TSE; ele alega que foi registrado em lista interna

Conselho político e puxão de orelha
O vice-prefeito José Aílton Ribeiro, o vereador José Francisco Martinez e a vereadora Neusa Maldonado foram convocados ontem pelo prefeito Vitor Lippi para ajudá-lo a entender o que está acontecendo. O prefeito ainda estava aéreo
com a saída de Rodrigo Moreno. Pelo que pôde ser apurado,
Lippi ouviu duras palavras de José Aílton que teria dito, claramente, que todos os problemas enfrentados foram criados
por ele próprio que adiou a tomada de algumas decisões e
agiu sozinho em outras.

Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Parlamentar rompeu
com o PSDB, aliou-se
ao PTB, mas manteve
sua filiação informal

Reprodução/Site do Tribunal Superior Eleitoral

O vereador Hélio Godoy (sem
partido) deixou ontem o PTB e
provocou o maior reboliço ao
afirmar que o presidente da legenda que ocupava, Campos
Machado, não honrou sua palavra e retirou-lhe a chance de
sair candidato a prefeito. O presidente do partido e a maioria
do grupo de Godoy foram dissolvidos, assumiu membros ligados ao PMDB de Renato
Amary. Uma aliança consumada entre o PTB e o ex-prefeito, que irritou Godoy.
Mas o que pouca gente não
esperava aconteceu. Um leitor
ligou ao BOM DIA e denunciou:
Hélio Godoy nunca foi oficialmente filiado ao PTB. E de fato a
informação é, em parte, verdadeira. A reportagem consultou
o site do TSE, digitou o número
da zona eleitoral do vereador e
seu nome não aparece na lista
de filiados ao partido.
Oficialmente, Godoy não
tem partido desde março de
2009, data de sua desfiliação do
PSDB, partido que o elegeu.
A dissolução do PTB provocou uma discussão decorrente
no meio político e na cidade.
Hoje, partidos têm donos e estes fazem o que querem com os
rumos de seus filiados. A situação do vereador, filiado informalmente a um partido que se
vende a outro, expõe a que
ponto chegou o descalabro das
negociações políticas. As propostas e as ideias valem pouco.
Tudo compra o tempo de TV.

Página do TSE mostra três Hélio filiados ao PTB, mas nenhum é Godoy

RESPOSTA /Hélio Godoy expôs
argumentos para reforçar a tese
de que foi um filiado do PTB.
Apesar de não aparecer na lista
do TSE, afirma que é um filiado
que consta na lista interna do
partido. “Como eu fazia parte
da direção executiva, eu era registrado como dirigente. Agora,
a minha filiação oficial no TSE,
além da lista interna, é importante. É condição para que eu
possa sair candidato”, diz Godoy. “Não tenho preocupação
com relação à minha cadeira.
Quem me elegeu foi a população. Estou saindo do PTB. Eu e
todo o meu grupo estamos migrando para o PT do B [Partido
Trabalhista do Brasil]. Caso o
PSD se forme, faremos uma
grande coligação.”
Godoy não esclarece o motivo de não aparecer como filiado
do PTB no TSE. Ele diz que a lista interna é encaminhada duas
vezes por ano ao tribunal. Por
três vezes, o PTB encaminhou
suas listas de filiados sem o nome do vereador.
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Vereador garante que
assinou ficha de filiação
Hélio Godoy defende-se e
afirma que “sua ficha de
filiação foi assinado pelo
deputado Campos
Machado e que foi ao
registro em 29 de julho de
2010 no site da Justiça
Eleitoral”. “Já assinei
pedido de desfiliação que
deverá ser levado ao
partido e ao cartório
eleitoral.”

Campos Machado
promete ir à Justiça
O presidente do PTB não
gostou das acusações de
Vitor do Super José e de
Hélio Godoy, que o
chamaram de traidor e
antiético. O político
promete processar os dois.

Partido Verde aposta em Sorocaba
A deputada Regina Gonçalves (PV) – que tem base eleitoral
na região do ABCD na Grande São Paulo – está em Sorocaba desde ontem para visitar a cidade. Ela está sendo ciceroniada por Jessé Loures, ex-vereador da legenda. “Tenho
o dever de respeitar a necessidade de cada comunidade.
Coisas que nós deputados consideramos pequenas podem
resolver problemas maiores da comunidade”, disse, um
pouco incomodada com o calor forte da cidade. “Quero
aproximar os povos do interior à Assembleia”, afirma a deputada do PV.

Sem definição, pede sugestão
O presidente do diretório regional do PV de Sorocaba, Jessé
Loures, que acompanhava a deputada Regina Gonçalves
pela cidade, foi taxativo: a candidatura própria não está descartada. A meta dele é fortalecer a chapa de vereadores e
chegar aos 40 mil votos proporcionais na eleição de 2012.
Apesar da intenção de Jessé, tudo será definido apenas em
novembro. “Todo o partido está envolvido. A melhor decisão
será tomada nesse período. O repórter foi consultado e respondeu: “Só um nome novo enfrentaria frente a frente o exprefeito”. Pelo andar da carruagem, um candidato verde inovador e desconhecido vem aí...

Para terminar
A secretária do Meio Ambiente de Sorocaba, Jussara de Lima Carvalho, participou do aniversário do Conselho Nacional
de Meio Ambiente e do lançamento do debate público sobre
o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em Brasília. Com a insistente afirmação de Pannunzio de que não quer ser candidato a prefeito, crescem as especulações de que o prefeito
Vitor Lippi vai apostar em Jussara. Até o nome de Geraldo
Caiuby, presidente do Saae, voltou a ser ventilado.

