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A FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMAS, instituição de direito público, 

inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 11.794.886/0001-09, com sede à Área Verde 

302 Sul, Av. Teotônio Segurado, s/nº - Espaço Cultural José Gomes Sobrinho - Plano 

Diretor Sul, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, representada neste ato pelo seu 

Presidente, o Senhor GIOVANNI ALESSANDRO ASSIS SILVA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente chamamento público de cidadãos que tiveram 

parentes vitimados pela COVID-19 em Palmas para acolhimento de seus nomes e 

inscrição no monumento “PARA SEMPRE LUZ”, localizado no Parque das Artes -  

Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. 

1. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETO:  

1.1. O monumento “PARA SEMPRE LUZ”, instalado no Parque das Artes - Espaço 

Cultural José Gomes Sobrinho, tem por objetivo relembrar e eternizar a memória 

dos cidadãos palmenses que foram vítimas da pandemia da COVID-19, enquanto 

serve de local para -reflexão e esperança por dias melhores aos visitantes do Parque 

das Artes. 

1.2. Para concluir o monumento em sua intenção artística de homenagear a vida 

daqueles que se foram durante a pandemia, será inscrito, em suas placas, os nomes 

das vítimas da COVID-19 durante o período pandêmico no município. 

1.3. Para tanto, a Fundação Cultural de Palmas receberá, em suas unidades 

administrativas, até o dia 28/04/2023, o nome dos parentes e familiares mortos 

pela COVID-19, nos termos deste chamamento público. 

2. PROCEDIMENTO PARA O RECEBIMENTO DE NOMES 

2.1. Os familiares da(s) vítima(s) poderão solicitar a inclusão de seu(s) nome(s) no 

monumento “PARA SEMPRE Luz” através do formulário em anexo, e também  
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2.2. disponível nas recepções das unidades administrativas da Fundação Cultural de 

Palmas, localizadas nos endereços abaixo: 

a) Taquaruçu: Casa da Cultura Maria dos Reis. Praça Joaquim Maracaípe, s/n; 

b) Taquaralto: Pracinha da Cultura. Rua Rubi, 17, Morada do Sol II; 

c) Plano diretor Sul: Espaço Mais Cultura Marcélia Belém. Quadra 1.304 Sul (ARSE 

131); 

d) Plano diretor: Fundação Cultural de Palmas. Espaço Cultural José Gomes. 

2.3. Junto ao formulário disponível no Anexo I deste edital, deverá ser entregue: 

a) Cópia simples da certidão de óbito da pessoa homenageada; 

b) Cópia simples do documento de identificação do parente ou familiar declarante 

(RG com CPF ou CNH). 

2.4. Será necessária a identificação de familiar ou parente declarante, ainda que não seja 

a mesma pessoa que realize a entrega dos documentos. 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1. Serão consideradas vítimas aqueles que faleceram em decorrência da COVID-19 

entre os dias 14/03/2020 e 29/06/2022, período de calamidade pública, declarado 

pela Prefeitura Municipal de Palmas, através dos decretos municipais 1.856/2020 e 

2.240/2022. 

3.2. Após o recebimento e inserção dos nomes das vítimas, a Fundação Cultural de 

Palmas divulgará a data de inclusão de todos os familiares e parentes que tenham 

declarado os nomes dos homenageados. 

3.3. Dúvidas em relação às informações solicitadas e aos procedimentos necessários 

poderão ser atendidas pelo e-mail fcp.palmas@gmail.com e pelo telefone (63)3212-

7300 nos horários de funcionamento da Fundação Cultural de Palmas(13h às 19h). 

mailto:fcp.palmas@gmail.com
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3.4. Casos omissos serão resolvidos pela Presidência da Fundação Cultural de Palmas. 

3.5. Acompanha este edital o anexo “Formulário de Autorização”. 

 

Palmas, 03 de fevereiro de 2023. 

 

 

GIOVANNI ALESSANDRO ASSIS SILVA 

Presidente da Fundação Cultural de Palmas 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO 

Nome da pessoa homenageada: 

 

Dados da pessoa declarante: 

Nome completo:  

Parentesco com a 

pessoa homenageada: 
 

Telefone de 

contato: 
 

E-mail de contato:  

Autorização: 

Eu, declarante acima identificado, declaro por meio deste que autorizo que o 

nome da pessoa homenageada neste formulário seja inscrito nas placas de homenagens 

às vítimas da COVID-19 em Palmas, do monumento “PARA SEMPRE LUZ”, 

localizado no Parque das Artes do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. 

Declaro, ainda, que as informações prestadas por mim são verdadeiras, que a 

pessoa homenageada era moradora de Palmas, Tocantins, e teve falecimento em 

decorrência da COVID-19 ou por decorrência de quadro de saúde agravado pela 

COVID-19. 

Por fim, declaro que tenho ciência da minha responsabilidade civil sobre a 

entrega de informações inverídicas para a Administração Pública. 

Palmas, Tocantins, _____/_____/2023 

 

Assinatura conforme documento: ________________________________ 
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Nome completo: 

Lembrar de entregar junto: 

- Cópia simples da certidão de óbito da pessoa homenageada; 

- Cópia simples do documento de identificação do parente ou familiar declarante 

(RG com CPF ou CNH). 


