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A ausência da maioria dos deputados federais e senadores do Rio Grande do Norte no evento
realizado na manhã desta segunda-feira, na sede da Federação das Indústrias do RN, pela
Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia Legislativa do RN, foi duramente criticada pelo
deputado estadual Tomba Farias (PSDB), parlamentar municipalista que ao discursar se disse
"entristecido" pelo fato de a bancada federal do estado não ter comparecido em sua totalidade
a reunião que congregou prefeitos e vereadores de todas as regiões do estado.

"Se estivéssemos em época de campanha estariam todos aqui. A hora de mostrar que estão
ao lado dos prefeitos é agora. É preciso a soma de forças. Só conseguiremos êxito se
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mostrarmos união", lamentou o deputado.

Ex-prefeito da cidade de Santa Cruz, o parlamentar disse que a data do encontro municipalista
foi definida com antecedência, justamente como forma de viabilizar a agenda de deputados
federais e senadores e garantir as suas presenças. "Vejo com muita tristeza a falta de muitos
deles, pois quando chegam as eleições não falta nenhum deputado federal e senador nos
nossos municípios. Os prefeitos não podem continuar a sofrer o que estão sofrendo. Não
podemos continuar a pagar uma conta que não é nossa", enfatizou.

Apesar da importante pauta discutida no encontro, os senadores Styvenson Valentim (REDE) e
Jean Paul Prates (PT) não foram ao evento. O mesmo aconteceu com os deputados federais
General Girão (PSL), Fábio Faria (PSD), João Maia (PR), Natália Bonavides (PT) e Benes
Leocadio, este último justificadamente ausente por problemas de saúde.

Em sua fala, Tomba Farias defendeu com veemência o apoio da bancada federal para a
prorrogação por mais dois anos dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, conforme a
PEC 56/2019, que prevê a unificação das eleições. "Não aguentamos mais tanta eleição de
dois em dois anos", disse.

FONTE: assessoria de imprensa do deputado Tomba Farias
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