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CERTIDÃO DE AUTUAÇÃO E REMESSA 

Processo Legislativo n°: 0008912021 

Projeto de Lei n°: 51/2021 

Autor: Paulo Humberto 

Certifico que os presentes autos foram autuados e 
digitalizados nesta data, com 	OLI 	folhas. Ato seguinte, 
REMETO-OS a DIRETORIA LEGISLATIVA para as devidas 
providências. 

Rio Verde, Ç. I clã IdCo2I 

ENCARREGADO (A) DO SETOR DE AUTUAÇÃO 
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PROJETO DE LEI N°  5 1 /2021 

Institui o "Dia do Casamento Civil Comunitário", 
no âmbito do Município de Rio Verde-GO e 
autoriza a celebração de convênio e parceria 
para realização dos casamentos e dá outras 
providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA: 

Art. 10  - Fica instituído o Projeto denominado "Dia do Casamento Civil 

Comunitário", no âmbito do Município de Rio Verde-GO, na data do dia 24 de 

agosto. 

Art. 20  - As organizações da sociedade civil, instituições e/ou o poder público 

municipal, poderão realizar o Casamento Civil Comunitário, bem como celebrar 

convênios, parcerias e outros instrumentos jurídicos em lei com os Cartórios de Registro 

Civil, com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública e outras instituições de direito 

público, a fim de garantir a realização da celebração dos casamentos. 

Art. 30 - Para participar do Casamento Civil Comunitário, os casais deverão se 

inscrever, conforme editais publicados pelas organizações responsáveis pela realização. 

Parágrafo único: O casal deverá apresentar os documentos originais aqui 
mencionados e suas respectivas cópias e preencher os seguintes requisitos: 

- Documento de identidade, CPF e Título de Eleitor; 
II - Comprovante de residência - obrigatório residir no município de Rio Verde/GO; 
III - Para os solteiros, a exigência de certidão de nascimento; 
IV - Certidão de casamento com averbação do óbito, para os viúvos; 
V - Os divorciados devem apresentar a certidão de casamento com averbação de 

divórcio; 
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VI - Comprovante de renda; 
Vil - Declaração de hipossuficiência devidamente preenchida e assinada a mão; 
VII - Estar em conformidade com a Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 

Código Civil - no tocante à capacidade, habilitação e casamento, bem como cumprir os 
requisitos previstos no art. 1.512, parágrafo único, da mesma Lei. 

Art. 40 - Não haverá custos para os nubentes, nos termos do artigo 1.512, 

parágrafo único, do Código Civil vigente, o qual assegura a habilitação para o casamento, 

o registro e a primeira certidão, isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas 

que apresentarem declaração de hipossuficiência econômica. 

Art. 50 - As organizações da sociedade civil, instituições e/ou o poder público 

municipal, poderão firmar parcerias e outros instrumentos jurídicos previstos em lei, com 

Sindicatos, Instituições de Ensino, Empresas Privadas, entre outros, com objetivo de 

proporcionar aos noivos/as os serviços como: maquiagem, cabelo, filmagem, fotografia, 

música, floricultura, decoração, vestuário, dentre outros, desde que pertinentes à 

realização da cerimônia, sendo autorizada a divulgação das empresas/instituições 

parceiras durante a realização do evento. 

Art. 60  - As cerimônias poderão ser realizadas presencialmente ou virtualmente, 

obedecendo à capacidade do local do evento, considerando as situações excepcionais 

que comprometem a saúde pública do município. 

Parágrafo Único: Durante a Pandemia (COVID-19), as cerimônias deverão 

obedecer os decretos municipais vigentes, podendo o Poder Executivo editar normas 

para a realização, atendendo as disposições de segurança sanitária. 

Art. 70  - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RO VERDE - GOIÁS, aos 13 dias 
do mês de maio de2o2l. 	 ('\ 1 	

À 
PAULO HUMBERO

o 
 Ô'E SOUZA DUARTE 

1DT 
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JUSTIFICATIVA 

O Casamento Civil é o sonho de muitos casais que querem constituir uma famíla e 

oficializar a sua tão sonhada união. Porém, grande parte da população brasileira se 

esbarra na questão financeira, nas dificuldades do dia a dia, deixando de realizar este 

grande sonho. 

O Projeto denominado "Dia do Casamento CM Comunitário", no Município de Rio 

Verde/GO, será na data do dia 24 de agosto e tem como objetivo a regularização jurídica 

do estado civil de casais hipossuficientes, e/ou que já vivem maritalmente, para fins de 

proteção da família e ampliação das garantias dos direitos patrimoniais, sucessórios e 

previdenciários. 

Destaca-se ainda que, por dois anos consecutivos (2018 e 2019), o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Rio Verde (CONDEC), em parceria com o Tribunas de 

Justiça do Estado de Goiás, o Cartório de Registro Civil de Rio Verde e o mandato do 

Deputado estadual Karlos Cabral (PDT/GO), proporcionou o casamento civil para 784 

casais rio-verdenses. 

O Projeto Casamento Comunitário será realizado anualmente no município e sem 

qualquer ônus para os casais participantes, fazendo parte do conjunto de ações 

desenvolvidas pelo Tribunas de Justiça, em parceria com organizações da sociedade civil, 

instituições e o poder público, em prol do pleno exercício da cidadania. As cerimônias 

poderão ser realizadas presencialmente e/ou virtualmente, considerando as situações 

excepcionais que comprometem a saúde pública do município, como é o caso que 

vivenciamos neste ano de 2021, com a Pandemia (COVID-1 9). 

Por fim, ressalta-se a importância do referido Projeto: "Dia do Casamento Civil 

Comunitário" no Município de Rio Verde-GO, pois se trata de uma transformação social, o 

qual beneficia e garante há centenas de casais de baixa renda, o direito a regularização 

civil, estabelecido pelo Código Civil Brasileiro, além de consolidar a família rio-verdense 

como núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilldade e 
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protagonismo social. 

Pelo presente projeto, solicito parecer favorável e aprovação, por todos os ilustres 

vereadores que integram essa Casa de Leis. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GOIÁS, aos 13 dias 
do mês de maio de 2021. 

PAULO HU DUARTE 


