Tomba Farias critica medidas paliativas do governo e revela que fornecedores não recebem há cinco mes
Qua, 29 de Maio de 2019 09:23 -

Em entrevista ao jornalista Diógenes Dantas, na 96 FM, o presidente da Comissão de Finanças
e Fiscalização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Tomba Farias
(PSDB) disse que as medidas paliativas que o governo Fátima Bezerra (PT) está tomando não
são suficientes para mudar o cenário da economia do Estado, que há cinco meses não paga
aos fornecedores que prestam serviços para a administração estadual.
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"As medidas paliativas vão levar a lugar nenhum. O governo está destinando todo o dinheiro
que tem para manter a folha de pagamento", disse o parlamentar, ao revelar que a cada mês
que passa o governo acumula um déficit previdenciário da ordem de R$ 120 milhões.

Tomba Farias acredita que o estado não sairá da situação de crise, caso não sejam tomadas
medidas que são urgentes e necessárias, como a venda de ativos, como Aero Clube, Arena
das Dunas, Centro de Convenções, Caern e Potigás, além da federalização da Universidade
do Rio Grande do Norte (UERN). "Qual é a medida que o governo está tomando para conter a
sangria?", questiona o presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização da AL.

Na opinião do parlamentar, os chamados "recursos extras", oriundos dos royalties, da venda da
conta do Banco do Brasil, e que seriam destinados para o pagamento de servidores, são
apenas uma forma de "adiar a dor".

Citando a Lei Mansueto, através do qual o governo federal pretende emprestar recursos para
os estados em crise, Tomba Farias destacou o risco de se contrair empréstimos sem saber de
onde no futuro vai tirar o dinheiro para pagar o empréstimo.

"Como eu já disse, é apenas uma forma de adiar a dor. De onde vai vir o dinheiro para pagar a
conta? Um dia a coisa topa. O governo recebe o empréstimo da Lei Mansueto, mas vai
produzir que receita para pagar a dívida?", perguntou.

Tomba Farias mostrou ainda que não concorda com projeto de Lei do governo do Estado que
altera a legislação vigente do ICMS e prevê um aumento de até dois mil por cento do valor das
multas. "Os empresários não aguentam mais pagar imposto", enfatiza.
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