Tomba Farias diz que presidente da Caern foi “ingrato e infeliz” ao criticar a CFF durante entrevista em pr
Qui, 14 de Novembro de 2019 12:31 -

O deputado estadual considerou como sendo "infeliz" a declaração do presidente da Caern,
Roberto Sergio Ribeiro Linhares, que em entrevista ao programa radiofônico "Jornal 96",
comandado pelo jornalista Diógenes Dantas, acusou a Comissão de Finanças e Fiscalização
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte de, "por questões políticas", passar 30 dias"
para deliberar sobre o projeto que autorizava a Caern a realizar o pagamento de contrapartidas
de convênios celebrados entre a União e o Estado. Tomba, que preside a Comissão, disse de
que as críticas de Linhares são improcedentes e que o auxiliar do governo Fátima Bezerra (PT)
"foi ingrato" com os parlamentares que compõem a Comissão de Finanças e Fiscalização.
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Tomba Farias destacou, inclusive, que relatou o projeto de interesse do governo, em
substituição ao deputado Galeno Torquato (PSD), com o objetivo de agilizar a tramitação da
matéria. "O deputado Galeno Torquato estava viajando e eu fui procurado pelo deputado
Francisco do PT, que me fez um apelo para eu tentar resolver a questão da relatoria. Eu
peguei o telefone e solicitei a Galeno que eu fosse o Relator da matéria, Galeno concordou de
imediato e então aprovamos o projeto", revela.

O parlamentar disse ainda que tanto ele, como a Assembleia Legislativa, têm contribuído com
o governo no sentido de votar matérias que sejam de interesse do Rio Grande do Norte.
Tomba acrescentou ainda que o dirigente da Caern não tem o direito de desgastar o Poder
Legislativo junto à opinião pública. "Nós temos votado para ajudar ao governo em vários temas,
como a PEC do Teto de Gastos, a unificação dos fundos do Detran, os fundos do IDEMA e o
Fundo Estadual da Segurança Pública. Estamos agora aguardando a governadora enviar o
projeto de reforma da previdência, assunto que aliás não teve o apoio de Fátima Bezerra no
plano federal. Nós estamos aqui ajudando, pois queremos ver o Rio Grande do Norte crescer.
Agora, não adianta querer jogar os problemas no colo da Assembleia Legislativa. Fica aqui o
meu repúdio", assinalou.
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