Tomba demonstra preocupação com falta d´água na região do Trairi
Qui, 08 de Novembro de 2018 19:04 -

Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (8), o deputado Tomba
Farias (PSDB) alertou para a falta d'água na região do Trairi. O parlamentar relatou a reunião
que teve com o diretor da Companhia de Águas e Esgotos (Caern), Marcelo Toscano, para
tratar sobre o assunto.

"Estive na CAERN representando a prefeita de Santa Cruz, que está viajando, e lá me
encontrei com mais cinco prefeitos do Estado, quatro deles da região do Trairi. A falta d'água e
o colapso no abastecimento são um grande problema em todos os municípios da nossa região.
Em virtude do crescimento da cidade de Santa Cruz, com a nova perspectiva do turismo
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religioso, o natural aumento da rede hoteleira, restaurantes e mais casas com piscina, se faz
necessária uma ação rápida do órgão. Se não vier chuva, vamos ter um enorme desafio. Já
são seis anos de seca no RN", disse Tomba Farias.

Em aparte, o deputado Ricardo Motta falou que também tratou do tema com o secretário de
recursos hídricos e que a situação é preocupante. "Vi as limitações da pasta, a falta de
recursos é clara. Senti boa vontade de toda a equipe, mas a situação é difícil. No agreste
também ocorre o mesmo problema. Irei destinar emenda parlamentar para ajudar nas ações da
secretaria", afirmou Ricardo.

Na ocasião, Tomba disse que torce para que o novo governo estadual e federal consigam
avançar na solução definitiva da seca no Nordeste. "Segundo o próprio diretor da Caern, com
R$ 600 milhões em investimentos, solucionamos de uma vez por todas o problema do
abastecimento de água no RN. Conclamo todos os políticos do Estado para juntos lutarmos
para acabar com esse mal que castiga o povo nordestino", finalizou o parlamentar.

{BANNER}
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