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Efeitos Defeitos

No Reino de Guaracangalha
Antonio Reis (MTb 33.427)

Hoje vamos continuar citando as “grandes” obras da
Rainha Tirana e seu séqüito.
Vendo que o povo aguardava a diligência em pontos
expostos ao sol e chuva, em
virtude de serem todos em
pontos comerciais, ela
como não andava de diligência por ter sua própria carruagem, resolveu trocar todos os pontos de paradas, e
obrigou o povo a aguardar
as diligências em locais totalmente desabrigados, tomando o sol forte do verão
e também as grandes pancadas de chuva que caiam
no fim do dia; mas como
sempre o povo sempre
achava que ela estava certa, e com isso ela continuava usando e abusando de
seu poder de Rainha.
A Rainha Tirana também
vendo o risco que era os

menores do reino nadarem no
Rio que cortava a Cidade, resolveu colocar placas e guardas a fim de impedir que os
mesmos pulassem no rio,
mas..., como sempre existe o
mas, ela resolveu construir
uma ponte ligando o nada ao
lugar nenhum, mas... (de
novo o mas) ela interrompeu
a construção e ficou um esqueleto de ponte, bem alto
por sinal, sobre o rio, e como
sempre as crianças descobriram que esse esqueleto de
ponte servia de trampolim, e
em vez de nadarem em um
local mais tranqüilo, passaram a pular dessa ponte, e
com isso vimos que realmente a Rainha Tirana estava
preocupada com seus súditos.
E as tendas dos mercadores
continuavam a atrapalhar o
trânsito da cidade, porque a
Rainha calculou mal e pensou

que homens e mulheres pudessem usar o mesmo banheiro no local destinado a
feira semanal. (mas e quando ocorria festas, todos usavam o mesmo banheiro ?)
A Rainha também vendo
que o trânsito de carruagens
e diligências no centro do
reino estava confuso, onde
estava se tornando impossível de estacionar ou transitar, ela pensando (como já
disse antes, ela também
pensava) resolveu contratar
uma empresa para estudar
as mudanças no trânsito do
reino, após muito dinheiro
gasto e um ano após, tudo
continuava como antes,
nada mudou, mas o dinheiro foi gasto, e o trânsito estava cada dia pior.
E enquanto a Rainha Tirana governou, o povo foi enganado e tripudiado.

“O PT agora é uma metamorfose ambulante, relegando aquela velha opinião formada sobre
tudo do passado”
Aécio Neves, PSDB, governador eleito de Minas Gerais,
sobre a nova posição adotada
pelo PT de Lula

“A sra. Prefeita não admite que
alguém discorde da opinião
dela. Ela quer que a pessoa diga
amém, que fique de joelhos,
como têm veradores aqui que
fazem isso”
Ver. Ricardo Moscatelli, sobre
a atitude de alguns vereadores
“Eu vou ter a minha opinião,
vou representar a parcela que
me elegeu, cumprindo o papel
de vereador que é de fiscalizar
e legislar”
Ver. Ricardo Moscatelli, sobre
sua própria atitude
“Não sou o maior, nem o melhor,
apenas cumpro o meu dever.”
Ver. Jacy de Pádua

Julgamento dos 6 vereadores
A sessão extraordinária que
deveria ser realizada no dia 18
de Dezembro de 2002, em
que estariam sendo julgados
por quebra de decoro parlamentar e improbidade administrativa conforme conclusão
do relatório final da Comissão
de Investigação e Processante
- CIP, os vereadores: Benedito Ap. de Oliveira, Djalma de
Faria, Eduardo Maia da Silva, Geraldo Franco de
Almeida, Jedião de Siqueira e
Laércio Brasílio, foi suspensa
por ordem judicial concedida
pela MM Juíza Dra. Raquel
Machado Carleial do Forum
Distrital de Guararema

“Carecem de estudo todos os
projetos que são enviados do
Executivo para esta Casa, até
porque o Poder Executivo que
aí está não é sério e foram várias as vezes que nós encontramos projetos cheios de vícios e
até com falcatruas.”
Ver. Jacy de Pádua
“O problema é que tem vereador que realmente quer ver o
problema, mas tem uns que vêem
mas não enxergam”
Ver. Luiz Alves Pereira
“Daqui a vinte anos, quando eu
voltar ao Palmeiras para uma
visita, sentirei a mesma vergonha que sinto agora por ter sido
incompetente”
Arce, lateral do rebaixado Palmeiras
“Povo que, nas juras do governo se fia, sonha de noite e chora de dia”
Barão de Itararé

Você sabia que...

... a Prefeitura contratou três dentistas para atender a
população guararemense nos dois postos de saúde do
município, no centro da cidade e no bairro Lambari,
mas que cada dentista só trabalha 20h semanais, recebendo um salário de R$ 2.178,00.
... a soma dos salários desses três profissionais, por
mês, é de R$ 6.534,00, mais encargos sociais, somando-se R$ 11.762,00. Esse é o valor que o município
gasta mensalmente com dentistas para atender a população, só que eles não fazem extrações de dente.
Dá pra acreditar?

Tel./Fax: (11) 4693.2112
Rua Dona Laurinda, 270 (Centro) - Guararema/SP
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Armindo

Faça da hora do almoço a hora mais gostosa do dia. Venha experimentar as
delícias do Cheiro Verde! Você vai adorar! Cardápio variado, com a qualidade
e o sabor da verdadeira comida caseira

Contabilidade e Serviços Gerais de Escritório
Cópias Coloridas

Tel.: (011) 4693-2289

Tel./ Fax: (011) 4693-1327/ 4693-1538

Rua Dona Laurinda, 48 (Centro) - Guararema/SP

Rua Dona Laurinda, 298 (Centro) Guararema/SP

Clínica Veterinária 4 Patas
Dr. César Alexandre Fernandes Pinto

Vacinas, Internações, Cirurgias etc.
Banho e Tosa* - Pet Shop* - Rações e medicamentos*

Tel.: (011) 4693.3717
Rua Dona Laurinda, 808 (Centro) - CEP 08900.000 - Guararema/SP
Traga este anúncio e ganhe 5% de desconto nos itens marcados (*)

