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PROJETO DE LEI NO. 01612021.

ESTADO DA BAHIA
cÂrueRa MUNTcTPAL DE AIAGoTNHAS

"DtsPÕE SOBRE A CRIAçÃO,Oe,
MEMoRIAL EM HoMENAGEM Às víTlU{qtr
DO NOVO CORONAVíRUS NO MUNICíPIO'

DE ALAGOTNHAS, E DÁ OUTMS
PROVIDÊNCIAS".,

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de
suas atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art,r 1o - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a criação
Memorial em Homenagem às Vítimas do Novo Coronavírus, no , ,' i

,

âmbito do nosso Município.
,l

'Artl 20 - São objetivos precípuos do Memorial em homenagem as
vítimas do Novo Coronavírus: 

v

, i t. preservar a memória das vítimas da pandemia de COVID-19
I

i ; no Município;
',rlrrjqi,:;, i ,i' '" lt. prestar homenagem às pessoas que tiveram suas vidas ',

interrompidas por consequência da doença;

: :ti,,amigos de vítimas da COVID-19 um local de luto e de
,':i, homenagem;

i*tl.:l'i v. laurear os profissionais de saúde que desempenharam
i,l"lI i'i serviço no- tratamento de acometidos pela doença e no

: ll 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
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registrar historicamente os óbitos e o enfrentamento à ,, 
,,,1.,, r:
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

sua publicaçâo,

í 6 .de março de 2021.
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cÂMARA MuNrcrPA[ DE ALAGoTNHAs
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iiÍii.t: JUSTIFICATTVA AO PROJETO DE LEI NO 01 612021.

: ir:.!:'
' li:::;.,.. :.1 :'':li. i!, I : ,!;,jtÍi'. i[ i r,: , ,, ::t]i ,:,i',i, li, _,,1

O objetivo do Mêmorial de vítimas da pandemia, no Município de rE,ii,vtlvv vv lYl\rlllVllqt Vg Ytfltllqr) llçl yçaltUgllllçar lllvt lYlLIlll\rlPllr, \fg l,:5;ll :

iphaç,,, é impedir que a dor de milhares de famílias il,Li:il

nhenses caia no esquecimento. Seus nomes e suas fotos: :Ítirj:;i:; l;,i1,fi1fr*#if,-lphenses 
caia no esquecimento. Seus nomes e suas fotos 

il;i;;';' ltitiffi,áfflô elpcistátliprn locais apropriados para eternizar um capítrlo ilitliiil

Oófdlàro da Histói:ia dessa geração. Foram vidas, projetos, planos e -:li

,i:

âãr- a'ilmemória de entes queridos é também uma forma de
o luto e superar a dor. Cada civilização tem sua forma de
--.-]:ti ,-.-a;:'^ll :L-:.^r^ ^^^:.^- --.^-:'^L ^ ^^r^L--^r^ r^,'o§"lirU,itdb, abrindo assim caminho para a celebração ite

novjs 'possinllioààes:de vida. Narrar e registrar este acontecimento

e in'ctusiva.

maneira,;,,considerando a importância deste Memorial para , :,i

homenagear ê jariiais esquecer as vítimas do Novo Coronavírus, em ;,il|

i §iiirôhssionais da saúde que faleceram em decorrênciaiÜU' t,l 
ltl

diário e incessante contra a pandemia, submetêmos' iil,ll;

üei paÉPnálise e aprovação nesta Casa Legislàtiva. 
.t

,õ

6 de março de 2021.
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