
 

 

Alvorada, 07 de junho de 2021. 

 

PROJETO DE LEI Nº 074/2021 

 

Dispõe sobre a Criação do Memorial Virtual das 
Vítimas da Covid-19 e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º Fica criado o Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19, a ser hospedado na 
rede mundial de computadores, com página própria e sob responsabilidade do poder 
público municipal,  e com link de acesso nas páginas da Câmara de Vereadores e da 
Prefeitura Municipal 

§ 1º O Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 se prestará a 

homenagear as vítimas da Covid-19 do município e também aos profissionais de saúde 

que faleceram em decorrência de sua atividade profissional. 

§ 2º O Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 consolidará dados 

estatísticos e demais informações acerca dos efeitos dessa pandemia no Município de 
Alvorada, incluindo sua evolução, história e notícias a ela relacionadas. 

§ 3º O Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 incluirá 

testemunhos de parentes e amigos das vítimas. 

§ 4º O Memorial Virtual das Vítimas da Covid-19 registrará 

homenagem anual no aniversário da primeira morte de que a pandemia tenha sido 

causa na Cidade. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor após decorridos trinta dias de sua publicação 
oficial. 

 



 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

A Covid -19 já tirou quase 500 mil vidas no país, a criação desse memorial tem o intuito 
de não perdermos de vista que aqueles que tombaram com essa doença, eram 
pessoas como nós e não meros números, eram o amor de alguém, a filha, o filho, o pai, 
a mãe de alguém, enfim eram pessoas com história e estas histórias merecem ser 
compartilhadas e não esquecidas. 

Aos amigos e familiares ficam as lembranças e à cidade a possibilidade de 
homenagear e compartilhar cada uma dessas histórias de vida. 

Peço a contribuição dos pares para a aprovação desta proposição pela Casa. 
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Vereadora PT 

 


