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CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

Datas Comemorativas referentes a 08 a 14 de dezembro de 

2015. 
 
 
 
 
 
 
 

8 – Dia Mundial da Imaculada Conceição 

8 – Dia da Família 

8 – Dia da Justiça 

9 – Dia do Fonoaudiólogo 

10 – Dia Internacional dos Direitos Humanos 

10 – Dia do Palhaço 

11 – Dia do Engenheiro 

13 – Dia do Cego 

13 – Dia do Marinheiro 

13 – Dia de Santa Luzia 

13 – Dia do Pedreiro 

14 – Dia Nacional do Ministério Público 
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Pauta da 37ª Reunião ordinária, aos 08 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 Projeto de Decreto n.º 012/2015, de autoria do Vereador Sérgio 

Alves Braga.  

 

“Concede Título de Cidadão Corumbaibense – Sr. Luiz Antonio Stival 

Milhomens”. (apresentação)  

 

 Projeto de Decreto n.º 013/2015, de autoria do Vereador Sérgio 

Alves Braga.  

 

“Cria Medalha de Honra ao Mérito – Sebastião Rodrigues Gomes”. 

(apresentação) 

  

 Mensagem n.º 002/2015, de 23 e novembro de 2015.  

 

“Veta totalmente o Projeto de Lei n.º 010/2015, que versa sobre 

autorização de proceder a regularização fundiária a Ciprovet”. 

(apresentação)  

 

 Projeto de Lei n.º 007/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Estima a receita e fixa a despesa, para o exercício financeiro de 2016 e 

dá outras providências”. (apresentação)  

 

 Projeto de Lei n.º 019/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Autoriza o Executivo Municipal a realizar permuta de imóveis”. 

(apresentação)  

 

 Projeto de Lei n.º 011/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Aprova o Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra 

Crianças e Adolescentes do Município de Corumbaíba/GO, e dá outras 

providências”. (2ª votação) 

 Projeto de Lei n.º 012/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  



 3 

 

“Autoriza o Executivo Municipal a conceder cessão de direito real de 

uso de imóvel para fins comerciais de área que menciona, e dá outras 

providências”. (2ª votação) 

 Projeto de Lei n.º 013/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Autoriza o Executivo Municipal a fazer doação de áreas que menciona, 

e dá outras providências”. (1ª votação)  

 

 Projeto de Lei n.º 014/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, Cria o 

Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de 

Saneamento de Corumbaíba-GO”, e dá outras providências. (1ª votação) 

 

  Projeto de Lei n.º 015/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Inclui ações no PPA 2014/2017, autoriza abertura de crédito adicional 

especial junto ao orçamento vigente e dá outras providências”. (2ª 

votação)  

 

 Projeto de Lei n.º 016/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Altera a lei municipal n.º 741, de 22 de agosto de 2014 e dá outras 

providências”. (1ª votação)  

 

 Projeto de Lei n.º 017/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Altera a lei municipal n.º 753, de 21 de maio de 2015 e dá outras 

providências”. (1ª votação)  

 

 Projeto de Lei n.º 018/2015, de autoria do Poder Executivo 

Municipal.  

 

“Fixa perímetro urbano e de expansão urbana do Município de 

Corumbaíba - GO e da outras providencias”. (2ª votação) 

 
 


