
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

 

 

 

Datas Comemorativas referentes de 15 a 21 de fevereiro de 

2022. 

 

 

 
- 15 - Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil 

- 16 - Dia do Repórter 

- 18 - Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo 

- 19 - Dia do Esportista 

- 20 - Dia Mundial da Justiça Social 

- 20 - Dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo 

- 21 - Dia Internacional da Língua Materna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-reporter/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-esportista/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-justica-social/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-da-lingua-materna/


CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA 
Estado de Goiás 

 

 

 

 

Pauta da 1ª Reunião ordinária, aos 15 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 Projeto de Lei n.º 001/2022, de autoria da Vereadora Nalva Lúcia 

de Oliveira 

 

“Dá nome a logradouro público que menciona, e dá outras providências”. 

(Apresentação) 

 

 Projeto de Lei n.º 002/2022, de autoria da Mesa Diretora 

 

“Dispõe sobre a aplicação do índice de Revisão Geral Anual da 

remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Corumbaíba – GO, 

referente ao período de 2021 e dá outras providências”. (1ª votação) 

 

 Requerimento n.º 001/2022 – de autoria do Vereador Breno de 

Morais Rezende Borges 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal faça parceria com o Governo 

Estadual, afim de implantar um Escola Militar em Corumbaíba”. 

 

 Requerimento n.º 002/2022 – de autoria do Vereador Breno de 

Morais Rezende Borges 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal retorne a obra da construção do 

canil municipal na Região do Trevo do Ipameri”. 

 

 Requerimento n.º 003/2022 – de autoria do Vereador Breno de 

Morais Rezende Borges 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal providencie o asfaltamento do 

Setor Itambé”. 

 

 Requerimento n.º 004/2022 – de autoria do Vereador Ancelmo José 

Rabelo 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal faça um estudo sobre a 

possibilidade de conceder o aumento do valor das diárias de viagem para os 

servidores públicos municipais”. 
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 Requerimento n.º 005/2022 – de autoria do Vereador Ancelmo José 

Rabelo 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal faça um estudo sobre a 

possibilidade de Revisão Salarial dos Auxiliares Educacionais”. 

 

 Requerimento n.º 006/2022 – de autoria da Vereadora Leticia 

Vieira da Silva Caetano 

 

“Requer que o Poder Executivo Municipal solicite da Secretaria Municipal 

de Saúde que providencie o transporte para aqueles pacientes que 

necessitam ir para consultas de especialidades em Goiânia ou outros 

municípios na Van de madrugada, sendo esse transporte com o trajeto do 

Povoado da Ponte Quinca Mariano/Corumbaíba e Povoado do 

Areião/Corumbaíba.  

 

 Requerimento n.º 007/2022 – de autoria da Vereadora Letícia 

Vieira da Silva Caetano 

 

“Requer que o Poder Executivo viabilize com urgência uma faixa de 

pedestre na Rodovia GI 139, em frente à Escola Municipal Professor 

Alberto de Morais Holanda no Povoado da Ponte Quinca Mariano”. 
  

 Requerimento n.º 008/2022 – de autoria da Vereadora Letícia 

Vieira da Silva Caetano 

 

“Requer que o Poder Executivo providencie o envio de medicamentos 

básicos para o Posto de Saúde do Povoado da Ponte Quinca Mariano”. 

 

 Requerimento n.º 009/2022 – de autoria da Vereadora Letícia 

Vieira da Silva Caetano 

 

“Requer que o Poder Executivo providencie em caráter de urgência a 

retirada dos entulhos das ruas”. 

 

 Requerimento n.º 010/2022 – de autoria da Vereadora Nalva Lúcia 

de Oliveira 

 

“Requer que o Poder Executivo viabilize a reforma da Casa de Velório 

“João Cândido Mendes”. 
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 Requerimento n.º 011/2022 – de autoria da Vereadora Letícia 

Vieira da Silva Caetano 

 

“Requer que o Poder Executivo providencie em caráter de urgência a troca 

de lâmpadas queimadas do Setor Manoel Felipe, Barro Vila Nova”. 
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