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Ponto de Encontro Efeitos Defeitos
No Reino de Guaracangalha
A Inquisição

Antonio Reis

Como mostrado nos
capítulos anteriores a Rainha
Tirana sempre mandou e
desmandou a seu bel prazer,
sempre fez o que quis, e nunca
deu satisfação a ninguém,
administrava o patrimônio
publico como se fosse a cozinha
de sua casa (deve ser efeito de
suas origens), sendo que ela
perdeu a maioria dos
Conselheiros, assim o Conselho
de legisladores passou a cumprir
a sua real função que era fiscalizar
a Rainha e seus ministros.
E iniciando suas
atividades o Conselho criou um
tribunal de inquisição, para julgar
os atos cometidos pela Rainha
quando ela contratou a
construção das estradas do reino,
onde foram pagos com dinheiro
público, obras não executadas, ou
quando executadas e pagas ,
feitas com material bem inferior

ao contratado, com isso a Rainha
Tirana jogou fora dinheiro do povo,
pensando que era dela. Para não
alongar muito, nos próximos
capítulos iremos mostrar o
desenrolar desse julgamento.
Continuando com as
loucuras reais, tivemos também o
caso em que o príncipe
maquiavélico, com sua sede de
poder, pela segunda vez mandou
um de seus asseclas (só que para
piorar esse era Conselheiro) invadir
a casa de seu opositor, mandou que
o assecla usasse o mesmo modo
tentado anteriormente, entrasse
pelo telhado, e quando estivesse lá
dentro abrisse a porta para o
príncipe e seus capachos destruírem
o mobiliário da casa.
Mas como anteriormente o
golpe foi descoberto, e os
invasores tiveram que correr com
os rabos entre as pernas,
procurando outras casas para

invadirem.
Mas é engraçado, será
que eles não aprendem a lição ? O
que era engraçado é que até os
ministros metiam os pés pelas
mãos, onde já se viu ministro fazer
indicação, quem indicava eram os
conselheiros, os ministros tinham
obrigação de verificar irregularidades em sua área e
executar as devidas correções, mas
o que víamos era ministro
agradecendo a rainha por ela
atender (????) suas indicações.
Mas como o Reino de
Guaracangalha e outros reinos da
época são apenas parte do
imaginário do autor, tudo é
possível, Ministro de obras que
não é engenheiro, ministro da
saúde que não é médico, ministro
da promoção social que não é
assistente social, mas como na
imaginação tudo vale, vamos
imaginar que está tudo certo.

Você sabia que...
... o vereador Geraldão que
se elegeu nas últimas
eleições pelo PSDC (Partido
que apoiou a prefeita) hoje
está filiado no PPB do Sr.
Benedito Cruz?
... segurança não faltou no
ato público do PT em
Guararema; Haviam 7
viaturas da polícia militar,
sendo 2 táticos-móveis
... Será que a prefeita terá
uma recaída pelo seu antigo
padrinho político?

...Maluf
começou
a
“namorar” as lideranças
“situacionistas” na cidade,
mesmo sem a presença da
prefeita Conceição que
debandou para o tucanato?
... a prefeita continua não
cumprindo a lei, insistindo em
não citar nos editais
publicados, o nome Vicente
Alves Pereira, denominação
promulgada pela Câmara
para o Conjunto Habitacional
do Bairro Nogueira
... a prefeita em seu discurso
na inauguração da Schneider

Prefeitura Municipal de Guararema

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

“Nunca pise em alguém quando estiver subindo, pois poderá encontrálo quando estiver descendo.”
Autor desconhecido

“ e queria também dizer, que não me
preocupo com ameaças, quem nasce
um dia morre, se o meu dia estiver
perto, pelo menos morrerei por uma
causa justa”
Ver. Luiz Alves Pereira, no uso da
Tribuna em 19/04/2001 na
instalação da CEI do Asfalto.
“não adianta fazer ameaças, vamos
cumprir o nosso papel, caso
contrário eu não seria um vereador,
um fiscalizador do dinheiro público,
e para isso nós nunca haveremos de
nos acovardar”
Ver. Jacy de Pádua, no uso da
Tribuna da Câmara em 19/04/2001,
sobre a instalação da CEI do
Asfalto.
“talvez eu venha a ganhar muitos
inimigos e inimigos poderosos
acredito eu, mas como me propus a

... o vereador Laércio da
Guanabara anunciou sua filiação ao PPS, mas será que
ficará só no anúncio?
... em aproximadamente
4500 dias de governo, que
possui uma arrecadação
generosa, a população
carente ainda paga por
atendimento médico na Santa
Casa de Guararema?

“ outra coisa, não é só por denúncia
que se forma uma CPI no meu
entender, A CPI precisa de fatos
determinados e foi comprovado por
mim, um fato de irregularidade
determinado na obra do asfalto”
Ver. Ricardo Moscatelli, no uso da
Tribuna da Câmara em 19/04/2001,
sobre a CEI.
“bom, a minha área é o policiamento
rodoviário, é diferente, se na minha área
tivessem identificado uma pessoa
assim, ela teria encaminhado à delegacia,
mas eu acho que você deveria perguntar
isso ao Delegado de Polícia”
Sr. Reinaldo Reis (Secretário
Municipal de Segurança Pública),
quando indagado pelo Hora H,
quanto aos procedimentos à serem
adotados pela secretaria no caso do
estupro no Parateí.

Rotary Clube promove palestra
sobre saúde

Antonio Reis

Eletric afirmou que 10% da
população de Guararema
estaria empregada naquela
empresa???

ser vereador, quando eu me candidatei,
me pesava a responsabilidade de ser”
Ver. Ricardo Moscatelli, no uso da
Tribuna da Câmara em 19/04/2001,
sobre a CEI.

A Casa da Amizade de
Guararema, no dia 17 de abril,
promoveu a palestra sobre
“Iridologia Orgânica pela
Tipagem Sangüínea”, dirigida
pelo Professor Eduardo Eugênio
Santos Franco.
O objetivo foi explicar aos
presentes os principais fatores
entre o tipo de sangue e a
relação entre saúde e doença no
aspecto alimentar de cada
indivíduo.
A preocupação era esclarecer

aos
interessados pelo
tema, que é
importante
estar
bem
informado
sobre tudo, à
qualquer assunto relacionado à nossa
saúde.
Foi feita uma explanação
sobre a existência de alimento
“mau”, “ruim”, “bom” e “melhor” e as reações que alguns
alimentos exercem diferentemente em cada pessoa.
É o Rotary Clube de Guararema promovendo esclarecimentos sobre a Saúde.

Cleber Henrique de Pádua
é colaborador do jornal hora H
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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!!!

