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Ponto de Encontro Efeitos Defeitos
No Reino de Guaracangalha
Novos tempos II

“Eu não venho falar aqui porque
não tenho muito a falar...”
Antonio Reis

A Rainha Tirana
continuando com suas loucuras,
Como narramos anteriormente, os
novos Conselheiros derrotaram o
indicado da Rainha para
Presidente do Conselho, e
conseguiram eleger um Presidente
do Conselho contrario a Rainha e
seus desmandos. E com isso o
Conselho passou a ser mais
independente, tendo inclusive um
Conselheiro pelego, sugerido aos
outros Conselheiros, que
deveriam sim fiscalizar a Rainha,
mas não muito, isto é fazer de
conta que fiscalizavam, porque
eles foram escolhidos para isso, e
teriam de justificar o soldo, mas
não fiscalizassem nada,
deixassem ela fazer o que bem
entendesse, como ela sempre fez.
Mas como sempre, ele se tornou
foi motivo de piadas entre os
Conselheiros e entre o povo nos
jardins e tavernas do reino. Mas

como sempre a Rainha tem seus
momentos de lucidez misturados
com loucura, ela proibiu o teatro
mambembe nos jardins do reino,
alegando falta de estrutura e
segurança, mas permitiu o entrudo,
que é muito mais arriscado e
violento. Porque um é seguro e o
outro não? Mas e o ministro da
saúde, que não é curandeiro mas
continua cuidando dos doentes ?
O reino de Guaracangalha, deveria
ter ficado muito mais seguro,
porque na época a Rainha nomeou
um Ministro da Segurança do Reino,
mas de nada adiantou, os
carroceiros, inclusive alguns que
deveriam cuidar da segurança,
continuaram a trafegar na contra
mão, estacionar as charretes na fila
dupla, menores continuaram
dirigindo as charretes e até
carruagem de entregas, continuaram a estacionar em local
proibido atrapalhando os outros

charreteiros,
e nada tudo
continuou na mesma, e o que é pior
em pleno jardim central onde o
ministro da segurança colocou um
espião; e o povo ficou
perguntando: para que ? só se era
para inibir os namorados que se
beijavam no jardim ? só poderia
ser, porque as brigas continuaram
acontecendo, e o desrespeito
continuou.
Mas estava tudo bem,
afinal o povo tinha um ministro da
segurança e seus espiões. Isso já
era muito importante.
Igual a um outro reino, onde o
ministro da segurança falou que
não existia criminalidade, o povo é
que achava que existia.
Nos próximos capítulos
continuaremos a mostrar o trabalho
desenvolvido pelos Conselheiros
do Reino e não Conselheiros da
Rainha.

Vereador Gedião, no uso da tribuna

Vereador Jacy de Pádua, no uso da tribuna

“Eu estou tentando seguir as
regras e é isso que eu vou fazer, se
seguir as regras eu vou irritar as
pessoas eu sinto muito, mas vou
seguir.”
Vereador Moscatelli, no uso da tribuna

“Eu não entendo como pode na
mesma comissão a mesma pessoa
que veta o projeto, vem a essa
legislação agora apresentar
novamente mesmo porque a
autoria desse projeto era do
Vereador Toninho da Inox, então
eu não entendo como se usa o
nome das pessoas para
politicagem.”
Vereador Moscatelli, no uso da tribuna

“Causa mais uma vez náusea a
esse vereador que os projetos do
Vereador Argemiro e do Vereador
Antonio Jair, foram engavetados

Você sabia que...
cobrando por atendimento médico?

... entrou um projeto de lei na Câmara
cujo objetivo é a alteração do horário
da sessão para às noites, podendo
assim ser presenciada por um público
ainda maior?

... o Vereador Gonda subiu na tribuna
para perguntar: “Quem foi VicenteAlves
Pereira” ?

... na Câmara Municipal aconteceu o
primeiro empate na votação de um
projeto tendo que a presidente
expressar o seu voto e decidir a
situação?
... a Santa Casa de Guararema continua

... o Vereador Gonda falou que os
vereadores deveriam fiscalizar a
Prefeitura, mas não muito?

... o Vereador Gonda disse ainda que o
Sr. Vicente Alves Pereira trouxe a TV
Globo para cá, na época e a recebeu
dando tiros ?
... o Vereador Gonda disse que o nome
Vicente Alves Pereira declara um feito,
com a palavra destruição?

Prefeitura Municipal de Guararema

Esta é a sede do poder executivo da cidade,
aqui a prefeita manda e fala alto...

“... ao assumir o mandato pensava
eu que os vereadores dessa casa
trabalhava pelo povo, quando
assumi o mandato percebi que
alguns vereadores pensam
exclusivamente em si próprio,
chegando a ponto de segurar um
projeto para depois tirar proveito,
gostaria de dizer que o meu
objetivo nesta casa é tão somente
trabalhar pelo povo com seriedade
e honestidade...”
Vereador Irineu, no uso da tribuna

“...só que eu gostaria que esta
fiscalização não fosse uma
fiscalização séria, nem pessoal, e
só simplesmente uma fiscalização
como deve ser, nada pessoal,
porque quem acaba perdendo é o
próprio executivo...”
Vereador Gonda, no uso da tribuna

Câmara Municipal de Guararema
Estado de São Paulo

Antonio Reis

... o vereador Gonda anda se
atrapalhando todo ao usar a tribuna?
Na primeira sessão de Câmara disse
que se a fiscalização fosse séria quem
sairia perdendo era o executivo...

pela comissão de Justiça e redação
que pertencia ao vereador
Eduardo.”

... o Vereador Gedião de Siqueira usou a
tribuna para falar o seguinte: “ Eu não
venho muito falar aqui, porque eu não
tenho muito o que falar”.
... a Srª Prefeita pensa que é Governadora
do Estado ?
... Segunda-feira teve um fato de
EXCLUSIVAcompetência do Governo
do Estado, e ela tentou interferir, sendo
totalmente ignorada, ela ficou indignada,
perguntando onde está a autoridade
dela. Ela só se esqueceu que em fatos
que envolve dois municípios, o Governo
do estado é que resolve, e não ela.

INDICAÇÃO Nº 73/01

Indico à Exma. Sra. Prefeita, nos termos regimentais, a instalação de
corrimão junto a escadaria de acesso ao Cemitério Municipal, bem
como a construção de uma rampa, objetivando possibilitar as pessoas idosas e deficientes físicos de também terem acesso àquelas
instalações.
JUSTIFICATIVA
Em cumprimento ao artigo 23, Inciso II da Constituição Brasileira, o
melhoramentos ora reivindicados tem como objetivo facilitar, permitir e
proteger o acesso de pessoas com movimentação reduzida (idosos,
gestantes, e deficientes físicos).
As escadarias existentes na entrada do Cemitério Municipal impõe
limites às pessoas com dificuldade de movimentação para terem
acesso àquele meio físico, razão pela qual se solicita aquelas
providências por parte da municipalidade.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2001
LAIR MITTERHOFFER MONTEIRO
VEREADOR

Câmara Municipal de Guararema

... Esta é a sede do poder legislativo da cidade,
aqui a prefeita sonha em voltar a falar mais alto...

... E esta é a sede do poder supremo da cidade, o poder da voz
do cidadão guararemense. Aqui o povo manda e fala alto!!!

