Carmo do Rio Verde recebe a 26ª obra desta gestão - Tribunal de Justiça do Estado d... Page 1 of 2

Carmo do Rio Verde recebe a 26ª obra
desta gestão
01/mar/2012

O mês começou bem para a população de Carmo do Rio Verde. É que a comarca
recebeu, na manhã desta quinta-feira (1º), uma nova sede, ampla, moderna e
confortável, entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
(TJGO), desembargador Vitor Barboza Lenza. Esta é a 26ª obra entregue durante a sua
administração, que teve início há 13 meses e termina na próxima semana. Nos
próximos dias, outras duas comarcas – Leopoldo de Bulhões e Santa Terezinha –
também receberão novos prédios, completando 28 obras.

A comarca de Carmo do Rio Verde foi criada em 1964, mas passou a funcionar em
1967, tendo hoje 45 anos. Atualmente, cerca de dois mil processos tramitam na
comarca, sendo 70% de natureza cível, e a maioria de fazenda pública. Apesar de a
comarca já funcionar em sede própria anteriormente, houve a necessidade de se
construir um novo prédio, para atender adequadamente às demandas atuais do
judiciário local. O novo prédio possibilitou a instalação de cabeamento para informática
e pôde comportar com tranquilidade as salas para juízes, promotores, advogados e
recepção da população.
Localizada na região do Vale do São Patrício, Carmo do Rio Verde não será a única a
receber uma sede própria. “Os benefícios da Justiça para a região não terminam aqui.
Em Ceres e Rialma as obras dos novos prédios já estão adiantadas e logo toda a
população do Vale do São Patrício estará contemplada com prédios mais eficientes,
confortáveis e modelares”, garantiu Vitor Lenza. Ele explicou ainda que as obras
privilegiam questões ambientais e de acessibilidade e são entregues com todos os
requisitos necessários para o desempenho de um bom trabalho.
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Diretor do foro local, o juiz Cristian Assis acredita que os maiores beneficiados com a
novo prédio são os servidores, diretamente, e consequentemente a população. “Um
ambiente de trabalho adequado interfere diretamente na qualidade do serviço prestado.
Portanto, a população pode esperar um serviço ainda mais eficiente”, garantiu o juiz,
que diz ainda que a comarca é tranquila. “É uma comunidade de um povo ordeiro. A
cadeia da cidade não chega a acumular 10 presos de uma vez”, exemplificou. A
comarca tem aproximadamente nove mil habitantes.
O novo prédio público da cidade representa mais do que a melhoria da prestação
jurisdicional, segundo o prefeito Juvercino Gomes. “Para nós, é uma honra muito
grande assistir e participar desta inauguração. A obra é o maior e mais bonito prédio
público da cidade e valorizou o nosso município e, mais ainda, os imóveis que
circundam a região do fórum”, disse. “Toda a população está feliz e orgulhosa com esta
obra”, finalizou.
Também presente na solenidade, o presidente da subseção da OAB em Ceres, José
Barreto, fez coro ao juiz e ao prefeito e ainda elogiou a gestão de Lenza. “A obra traz
condições de trabalho mais favoráveis a todos os que trabalham na prestação de
serviços àqueles que buscam a Justiça. Vindo de Lenza, que é aguerrido e
desempenhou um trabalho brilhante à frente da presidência, tínhamos certeza de que
isso ocorreria”, comentou.

O prédio construído segue o modelo padrão para um vara simples, com 642 metros
quadrados, construída em terreno de cinco mil metros quadrados. O valor gasto na obra
foi de R$ 1.495 milhão, além de R$ 114 mil em mobiliário e outros R$ 87 mil em
equipamentos de informática e central telefônica, totalizando R$ 1.695 milhão.
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