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O Vereador Cassiano Goldmeier do PP saudou a todos e convidou a todos para a festa anual 
deste domingo, dia doze, no Esporte Clube Tupi, da Sociedade da Linha Ano Bom. Disse querer 
estender este convite não somente aos colegas, mas a toda comunidade. Falou que, assim 
como o colega Rodrigo, também quer uma posição sobre as placas das ruas e estradas, pois 
são projetos aprovados nesta Casa, pois acredita que não tem porque dar nome para as ruas 
se elas não estiverem identificadas. Espera que a administração dê uma posição ou que faça 
ela de concreto, já que é algo que está na moda no município. Falou que se não tiver como 
fazer, que dê uma posição, porque dará um jeito de fazer por conta própria ou fará uma rifa 
para resolver a questão. Sobre a resposta do pedido de informações deles vereadores, 
primeiro comentou que o prefeito falou sobre a festa, que foi um sucesso. Afirmou ter sido 
sim, tanto que foi elogiada por todos desta Casa, tanto oposição, quanto situação, mas não foi 
isso que pediram. Segundo, disse que se falta dinheiro, conforme ele colocou na resposta, para 
comprar remédio, combustível, que não se faça festa, pois ele só faz festa se tem recurso 
sobrando. Terceiro, em relação à questão dos projetos que vieram do Executivo com erro, que 
foram para o lixo, falou que ele não citou sobre esses projetos na resposta, falou apenas do 
Legislativo, não do Executivo, sendo que esse dinheiro que foi fora poderia ter sido usado para 
outras coisas. Quarto, afirmou que se ele está pagando cinquenta centavos por cópia, está 
pagando demais, é preciso rever isso. Por fim, disse que se não tem como explicar era melhor 
ter ficado quieto. Afirmou que todos são sabedores de que está apenas dez meses nesta Casa, 
mas já são quatro mandatos que participa diretamente com o prefeito, partido PP, sendo que 
sempre vestiu a camisa. Falou nunca ter ficado em cima do muro esperando cair para o lado, 
com a intenção de se aproveitar, sempre defendeu a pessoa Sandro Herrmann de acusações 
que achava injustas. Comentou ter brigado até com parte da sua família defendendo esse, o 
senhor prefeito e quando entra com um pedido de informações é esta a resposta que recebe. 
Afirmou que isso é uma afronta, uma piada. Disse que se tudo o que ele fez nesses quase 
treze, catorze anos pelo partido, pelo prefeito, não valem de nada, realmente é difícil, mas não 
vai ficar se lamentando, porque não é a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer na 
política. Salientou que infelizmente quando as pessoas chegam onde querem se esquecem de 
quem as ajudou, mas o bom da política é que quatro anos passam, sempre tem volta, pois 
assim como o ajudou a colocar lá em cima, podem ter certeza que ajudará a tirar. Sobre os 
pedidos do colega Airton, comentou já falar de antemão que não tem nada contra o colega, 
mas votará contra todos e justificará. Primeiro, porque o prefeito falou por aí que precisa de 
uma pessoa só para atender os pedidos da Câmara e, segundo, pela resposta que ele deu, para 
economizar papel. Afirmou que assim haverá a economia de uma pessoa, talvez a economia de 
horas extra dessa pessoa e economia de folhas também. Por último, informou ter recebido 
dados da pesquisa do Instituto Tiradentes, sendo que foi escolhido pela comunidade como 
vereador mais atuante do atual mandato. Disse ter ficado muito honrado, deixando seu 
agradecimento ao povo de Colinas que pode contar com ele sempre. 


