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Of. nº 024/2020                                                                                         Rio de Janeiro-RJ, 22 de Junho de 2020. 
 
Exmo. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Deputado André Ceciliano. 

 

             Inicialmente gostaria de parabenizar pela brilhante condução que tem feito à frente da Assembléia 

Legislativa do nosso Estado do Rio. Neste momento de crise sanitária, política e econômica ter um 

legislativo organizado e atuante é fundamental. 

             Como sabe, este conjunto de problemas tem afetado profundamente a todos e devemos buscar 

soluções e auxílio para atravessar tão difícil fase ao tempo que apontamos para saídas mais duradouras e 

resilientes com o aprendizado que vamos tendo. 

               Nesse sentido, os Municípios, que são grandes prestadores de serviços à população em diversas 

áreas, mas destaco aqui nesse momento a saúde e assistência social, estão em enorme dificuldade 

financeira face a queda brusca de sua arrecadação, reflexo imediato da pandemia. 

Está muito difícil atender as necessidades da população, conciliar folha de pagamento de funcionários e 

outras despesas. Toda ajuda é muito bem vinda! 

              Assim, quero em nome de todos os Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, solicitar o apoio 

financeiro desta Assembléia Legislativa, tal como foi feito há pouco tempo, de uma forma integrada com 

o Executivo Estadual, através da Secretaria de Estado de Saúde, para que a Assembléia possa repassar ao 

Executivo os recursos e esse a cada município para que sejam utilizados como recursos de custeio para a 

saúde. 

              Essa ajuda será de grande valia para todos em momento tão grave, e desde já agradecemos a 

todos os Deputados Estaduais, liderados por Vossa Excelência, na certeza de que esse Parlamento irá 

acolher nosso pedido. 
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Aproveito para renovar protestos de distinta consideração. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
Luiz Antônio da Silva Neves 
Prefeito de Piraí – Presidente da AEMERJ 
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