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Presidente da Câmara
tranquiliza ex-petebistas
O presidente da Câmara, Marinho Marte, estava bem-humorado em sua rotina de representante do povo e comandante da nossa Casa de Leis, apesar do tumulto provocado
pela saída de Hélio Godoy e Vitor do Super José do PTB.
Solidário aos colegas, ele foi taxativo ao dizer: “Nenhum dos
dois corre risco de perder suas cadeiras. O Godoy foi eleito
pelo PSDB. Vitor enfrenta uma situação de constrangimento,
foi tirado do comando do partido à revelia e sem aviso.
Acredito que o TSE [Tribunal Superior Eleitoral não tire as
cadeiras dos dois. E mesmo se tirasse, o que acho difícil, o
processo demoraria”. Segundo o parlamentar, a mudança
no comando do PTB não altera a rotina de trabalhos.

Diretório estadual do partido destitui antigos dirigentes locais
e grupo ligado a Renato Amary, do PMDB, assume a legenda

PT prega a alternância de poder
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OUTRO LADO /Bolina esclarece
que a mudança no PTB não foi
repentina e já havia um acordo
prévio, que mudou o PTB Sorocaba anteontem.
Segundo o dirigente, que se desfiliou do PMDB com outros cinco
aliados para assumir o PTB, a
aliança entre Machado e Renato
Amary, com vistas à eleição de
2012, “é normal e foi o que provocou toda a transformação”.
“Fui convidado a assumir a comissão e aceitei a missão. É algo
normal, na política as coisas
mudam rápido”, diz Bolina.
Hudson Pessini, dirigente de Associação de Comerciantes do
Centro, ex-PR, é outro novo
membro do PTB. “Nosso précandidato terá mais dois minutos
no tempo da TV, força política e
apoio”, diz Bolina, que rejeita o
rótulo de invasor. “O PTB tem
história. Entrarei para contribuir
com essa história.”

Milene Góes/Agência BOM DIA

A pauta de ontem na Câmara de
Sorocaba indicava que seria um
dia tranquilo, sem polêmica,
mas o vereador Hélio Godoy pediu licença para falar na tribuna e
mudou esse cenário: “Comunico que deixo o PTB em virtude de
atitudes contra seus aliados”. Ele
e Vitor do Super José foram surpreendidos, anteontem à noite,
quando viram no site do TRE
(Tribunal Superior Eleitoral) que
Ikuo Kadiama, até então presidente do PTB de Sorocaba, fora
substituído pelo engenheiro José
Antônio Bolina, ex-secretário
das gestões de Renato Amary e
Vitor Lippi.
Godoy e Vitor acusaram a puxada de tapete de antiética. “Mudaram a diretoria da comissão e
nos avisaram depois. Tiraram o
meu partido, mas não podem tirar o meu mandato”, disse Vitor,
que não tem receio de perder a
cadeira de vereador. “O PTB foi
infiel comigo. O que vale é a dignidade.”
Há quem diga que não é bem assim e que eles correm o risco sim
de perder os mandatos.

Jorge Del Cístia (à esq.) e Bolina são dois dos comandantes locais do PTB

A força do ex-prefeito Renato Amary (que já tem nove partidos em sua aliança rumo à prefeitura) reforça a tese do PT
de que é necessário colocar o comando da Prefeitura de
Sorocaba nas mãos de outro grupo político. A opinião é do
vereador Izídio de Brito (PT) que sorriu ao ser questionado
sobre a implosão do comando do PTB em favor da pré-candidatura de Amary. “Até 2004, esses grupos estavam unidos. A briga está dentro do Paço. O PSDB governa esta cidade há 16 anos. A população precisa experimentar uma
nova gestão, mais avançada do que essa. Uma das bandeiras de campanha será essa, a da mudança já.”

Turma do boteco
Alguns vereadores conversavam ontem sobre a crise no
PTB, a ponto de se desviar totalmente da pauta. Enquanto o
falante José Crespo defendia o projeto que dá direito a um
vereador de ressuscitar um projeto de lei velho e reapresentar em pauta nova, um grupo trocava ideias como se estivessem no boteco da esquina. Neusa Maldonado (PSDB),
Francisco França (PT), Izídio de Brito (PT) e Cláudio Sorocaba 1 (PR) se divertiam com o papo, enquanto o colega “sozinho” demonstrava toda a sua erudição.

Eu estava lá, no meio do povo
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Traição
Hélio Godoy queria ser o
candidato a prefeito do PTB,
até terça. Ontem, ele disse
que foi traído pelo presidente
da legenda: “Campos
Machado não tem palavra.”

1.160

é o número de filiados
do PTB em Sorocaba
Rumo ao PSD
Os vereadores que deixaram
o PTB afirmam que vão ao
PSD de Kassab.

Nova executiva do PTB
O presidente do PTB local é
José Antonio Bolina e estão
no comando do partido
Hudson Pessini, Jorge Antônio
Oliveira Del Cístia, José Del
Cístia Júnior, Marco Aurélio
Laham Dottore, José Renato
Escamez, Maurício Cardum,
Nilton Jorge Vieira e Tirso
Pereira.

Prefeito sabia
desde segunda
das mudanças
n Na segunda-feira, o secretário
de Governo e Relações Institucionais de Sorocaba, Paulo Mendes, informou ao prefeito Vitor
Lippi que o presidente do PTB no
Estado, Campos Machado, estava
em rota de colisão com o governador Geraldo Alckmin, comandante do PSDB. Na prática, o
rompimento em nível estadual,
disse Paulo Mendes a Vitor Lippi,
também significaria em nível local. E não deu outra. Isso realmente ocorreu.
José Antônio Bolina, o novo dirigente do diretório municipal,
tentou convencer os vereadores
Hélio Godoy e Vitor do Super José a se manterem na legenda. As
conversas começaram na manhã
de hoje, mas não evoluíram a
ponto de evitar que eles mandassem comunicado oficial dizendo que deixaram a legenda.
O BOM DIA apurou que Hélio
Godoy conversou com Vitor Lippi
por mais de dez vezes ontem ao
telefone antes de comunicar a
saída do PTB.

Ditão Oleriano (PMN) foi até a bancada da imprensa na Câmara de Sorocaba ontem à procura do repórter do BOM DIA.
Quando achou, tirou uma folha do bolso para provar que estava presente ao desfile de 7 de Setembro, diferentemente
do que publicou esta coluna ontem. O vereador mostrou um
poema que ele próprio escreveu e distribuiu no dia. Esclareceu que estava lá, com o povo da calçada, e não no palanque de autoridades. Então, quatro foram, só.

Tudo pelo autódromo
O vereador Luís de Brito (PMN) pediu para o BOM DIA não
bater no requerimento de informações dele, que pede à
prefeitura a viabilidade de se construir um autódromo em
Sorocaba. “Vou pedir às cidades que têm autódromo um
parecer das vantagens e desvantagens que esse tipo de
equipamento traz ao município.” Ele está otimista e diz que
o empreendimento pode alavancar o turismo na região.

Protestos contra a Saae
Um grupo de moradores do bairro Ouro Fino, da zona oeste,
protestou contra o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), ontem, na Câmara. Aos gritos, eles exigem que a Câmara tome providências para pressionar a autarquia a restabelecer o abastecimento na região, interrompido há semanas, segundo aqueles munícipes revoltados.

Para terminar
Os comerciantes do bairro Júlio Mesquita inauguram hoje a
associação de empresários do bairro. O objetivo deles é
reunir forças para pressionar a prefeitura a zelar melhor pelo
bem público. “Eles percebem que as ciclovias da região não
são tão bem cuidadas como nas vizinhas de Montreal, Santa
Bárbara e Ipiranga. Essa associação vai fortalecê-los”, afirma o vereador Hélio Godoy, incentivador do grupo.

