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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 

 
AUTOR: Vereador LEO BEZERRA 
PLO N°.  ____/2020. 

 
EMENTA: “INSTITUI O MEMORIAL ÁS 
VÍTIMAS DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS – COVID-19 NO MUNICÍPIO 
DE JOÃO PESSOA/PB”. 

 

  

A CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA DECRETA: 

 

 Art. 1º. Fica instituído o memorial às vítimas do Novo Coronavírus (COVID-

19) a ser instalado em espaço público do Município de João Pessoa/PB. 

 

Art. 2º. Para a edificação, manutenção e administração do memorial, o Poder 

Executivo Municipal poderá firmar parcerias com a iniciativa privada.  

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada às 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões, Plenário Senador Humberto Lucena, em 20 de maio de 2020. 

 
 

LEO BEZERRA 
Vereador – CIDADANIA 
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JUSTIFICATIVA: 

 
O presente Projeto de Lei Ordinária tem por objetivo “instituir 

o memorial às vítimas do Novo Coronavírus (COVID-19) a ser 

instalado em espaço público do Município de João Pessoa/PB”. 

 

O Município de João Pessoa sofre os efeitos da maior pandemia 

da história mundial. Mais do que os efeitos econômicos e sociais, para sempre 

serão recordados todos àqueles que bravamente deram suas vidas para 

enfrentamento do COVID-19. Não só esses, mas também toda e qualquer vítima 

fatal atingida pela nefasta enfermidade. 

 

Em JOÃO PESSOA  até o presente momento há 1.799 casos 

confirmados e 58 mortes em decorrência do COVID-15, conforme boletim 

divulgado pela Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa no último dia 

18/05/2020, números estes que tendem a crescer drasticamente. Veja-se: 

 

 

Desta maneira, o objetivo da presente proposta legislativa é de 

que este Memorial também tem o intuito de possibilitar aos familiares, amigos e 

demais pessoas a se despedirem dos seus entes vitimados, isso porque como 

ainda não se sabe os efeitos provocados pelo vírus os sepultamentos têm sido 

realizados com restrições. 
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Por fim, esse Memorial é um sinal de esperança e força, para que 

no decorrer desta crise recordemos daqueles que não desistiram de lutar e 

deram suas vidas em prol do outro, acreditando em dias prósperos, e após esta 

epidemia de que a primavera é sempre mais bela depois do rigoroso inverno. 

Temos capacidade de resiliência e podemos enfrentar toda e qualquer crise, 

porque ela passa e o que permanece é o bom exemplo e o altruísmo.  

Diante do exposto, submetemos o presente Projeto de Lei à 

elevada apreciação dos (as) Nobres Pares que integram essa Augusta Casa 

Legislativa, na expectativa de que, após regular tramitação regimental, seja 

afinal deliberado e aprovado na devida forma. 

 

Sala das Sessões, Plenário Senador Humberto Lucena, em 20 de maio de 2020. 

 
 

LEO BEZERRA 
Vereador - CIDADANIA 


