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Ponto de Encontro Efeitos Defeitos
No Reino de Guaracangalha
Novos tempos

A Rainha Tirana continuando com suas loucuras, resolveu
criar os cargos de Ministros da
Rainha e, como todo reino que
se preza, um Ministro só não
bastava, então ela resolveu logo
criar dez (10) cargos de Ministros. Para ocupar esses cargos,
chamou os Conselheiros que
haviam sido derrotados no
plebiscito, entre eles o Grande
Conselheiro e seu fiel escudeiro.
O mais engraçado é que em
Reinos muito maiores e mais
populosos, tinha muito menos
Ministros, inclusive havia Rei-

nos que para conter despesas e
enxugar a máquina administrativa, os Reis estavam reduzindo
estes cargos. Por que em um
Reino tão pequeno teve de se criar
cargos e não reduzi-los?
Muito simples: foi para apaniguar e dar emprego aos derrotados no plebiscito, usar de nepotismo e nomear seu filho e mais
alguns amigos.
Mas ainda bem que o povo
soube escolher e no plebiscito renovou o Conselho, colocando
Conselheiros mais comprometidos com o povo, não Conselhei-
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ros que apenas diziam amém às
ordens da Rainha, esquecendo
que a função do Conselheiro é
fiscalizar a atuação da Rainha e
de seus Ministros.
Logo no início de seus trabalhos, os novos Conselheiros
derrotaram o indicado da Rainha
para Presidente do Conselho e
conseguiram eleger um Presidente
do Conselho contrário à Rainha e
seus desmandos.
Nos próximos capítulos iremos mostrar o trabalha desenvolvido pelos Conselheiros do Reino
e não Conselheiros da Rainha.

Guararema - cidade de primeiro mundo
Aos presentes
na sessão de
posse dos vereadores, prefeito e viceprefeito, restou
a surpresa de
ouvir, talvez
Pref. Conceição
pela primeira
vez, a fala da senhora prefeita, que
em muitas ocasiões se sentia
“emocionada” quando era preciso
expressar seus pensamentos em
público (resta só uma dúvida, será
que ela realmente se sentia emocionada ou não sabia o que iria
falar?), e que desta vez o fez sem
nem ao menos consultar papéis.
Para a prefeita, a cidade de
Guararema deve estar, no ranking
entre as cidades de 1º mundo, o
que ela deixou claro ao se manifestar e abordar alguns assuntos.
Dentre eles destaca-se o fato de
que um prefeito não consegue
realizar obras em 4 anos sendo
necessário uma reeleição para
concretizar o que havia prometido.
“Eu acho que, para um prefeito,
4 anos não dá para concretizar
todos os compromissos, porque é
muita coisa(...) eu quero agra-

decer aos meus vereadores aqui....
porque se não fossem eles eu não
teria feito as obras que eu fiz,
hoje nós temos empregos, nós
temos casas, nós temos uma boa
legislação, nós temos uma saúde,
a nossa Santa Casa funciona...”.
Para um bom entendedor
meia palavra é letra, a prefeita usa
o termo “meus vereadores” como
se tivesse o domínio sobre todos
eles. A “ingenuidade” da senhora
prefeita é muita ao falar que “temos emprego”. Ora senhora prefeita, sem contar os cargos comissionados que a senhora criou
para os seus “protegidos” não há
outra forma de se sobreviver na
cidade. Será que a senhora já
precisou usar a Santa Casa? Acho
que não, a senhora deve ter um
plano de saúde dos melhores
(também com um salário como o
seu...) e se precisou talvez ninguém tenha tido a ousadia de exigir da senhora aquele bendito
“Carnê de doação mensal”. Claro,
a senhora é a prefeita do município. Agora, para um assalariado
que não recebe nem o suficiente
para sua alimentação, ser obrigado
a pagar pelo atendimento médico
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Esta é a sede do poder executivo da cidade,
aqui a prefeita manda e fala alto...

é mesmo um disparate.
A senhora prefeita ainda parece
desconhecer que cada um dos poderes tem a autonomia para trabalhar, um independente do outro,
até para que haja uma harmonia e
um crescimento maior, porque somente as críticas, as dúvidas e os
novos caminhos apontados podem
levar uma cidade ao crescimento.
Somente quando se age com democracia, quando se respeita e ouve
a sugestão de várias pessoas é que
se pode apontar um caminho melhor e não simplesmente concordar
com o que é imposto pela senhora
e seus assessores. Os vereadores
têm autonomia para pensarem com
suas próprias cabeças e não é coerente para a administraçãode Guararema ter uma única pessoa com
domínio da situação, onde somente
os seus desejos e desmandos são
levados em consideração. Hoje desponta a Democracia, é preciso
termos consciência disto.
A prefeita ainda finalizou seu
discurso entrando em contradição
com o início de sua fala “...Eu
quero ... pedir a vocês que tenham
paciência que 4 anos vamos fazer
uma série de coisas...”

“...hoje nós temos empregos, nós
temos casas, nós temos uma boa
legislação, nós temos uma saúde,
a nossa Santa Casa funciona.”

Prefeita Conceição Aparecida de Souza
em seu discurso de posse

“Acima de tudo, procurem sempre
sentir profundamente qualquer
injustiça cometida contra
qualquer pessoa em qualquer
parte do mundo. É a mais bela
qualidade de um revolucionário.”
Che Guevara

“Lutaremos para que prevaleça
sempre o bem sobre o mal.”
Ver. Jacy de Pádua, em seu discurso de
posse

“Arrisca teus passos por
caminhos que ninguém passou;
arrisca tua cabeça pensando o
que ninguém pensou.”

“A utopia é a verdade de amanhã.”
Victor Hugo

“Chegou a hora daquelas pessoas
que se consideram de bem fazerem
a sua parte.”
Vereador Ricardo José Moscatelli, em seus
discurso de posse

“Jornalismo é oposição, o resto é
armazém de secos e molhados.”
Xico Sá, colunista do Jornal Diário Popular

“O mundo está espantado com o
progresso do Brasil.”
Thomas Skidmore, historiador americano

“As eleições
continuam.”

do

inferno

Placa de protesto na Flórida, contra a
demora na apuração das eleições
americanas

“Que descansar que nada!
Trabalho não mata ninguém.”

Pixação na parede do Teatro Odeon em
Paris em maio de 1968

Governador Mário Covas, saindo da sala
de cirurgia

“Vou incorporar ao meu pessoal
um vira-lata. Quero em meu
gabinete representantes de todas
as camadas.”

“O Brasil tem três ministros para
um assunto, contrariamente a
Portugal, que tem um só ministro
para três assuntos.”

Secretária municipal de Defesa dos Animais do Rio, depois de nomear assessor
o cachorro pastor alemão “Doca”

Diário de Notícias, jornal Português,
comentando as diferenças de estilo entre
os governos dos dois países

Você sabia que...
... o jornal chapa branca
divulgou que a Prefeitura criou
oito (8) secretarias, e com isso
irá reduzir as despesas, e ter
uma economia de R$ 16.065,00
(dezesseis mil e sessenta e
cinco reais) por mês ?
... de acordo ainda com o jornal
chapa branca, quanto mais se
contrata mais se reduz as despesas?
... cada novo Secretário municipal irá ganhar R$ 3.000,00 (três
mil reais) por mês?
... cada assessor de Secretário
irá ganhar R$ 1.800,00 (hum mil
e oitocentos reais) por mês ?
... como divulgamos há alguns
meses, que seria criada uma se-

cretaria para o Sr. Etanis e, realmente, nossas previsões se confirmaram. O Sr. Etanis é o novo
Secretário da Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer?
... o novo Secretário da Saúde
não é Médico e muito menos
Enfermeiro?
... ninguém sabe onde se instalarão as novas Secretarias e
principalmente onde encontrar
os novos Secretários?
... o novo Secretário da Saúde,
em vez de cuidar da saúde fica
desfilando de carro o dia inteiro?
... se os novos Secretários estão
recebendo salário do povo deveriam estar nas secretarias todos os dias das 8:00 às 17:00 hs?
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... 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!!!

