Corumbaíba
Goiás - GO
Histórico
A região foi desbravada por bandeirantes paulistas, no começo do século passado. A
parte que hoje compreende o município era uma fazenda denominada Arrependidos,
pertencente à família do paulista Francisco das Neves e outros. A atual sede era um ponto
forçado da passagem de viajantes que, vindos de São Paulo e outros pontos do país,
demandavam a Capital de Goiás. Naquela época, mais ou menos em 1884, a sede da
fazenda contava com um aglomerado de casas que recebeu o nome de Arraial Novo dos
paulistas. Pertencia ao Município de Catalão.
Em 1885, Manoel Francisco das Neves e a família Ferreira de Cubas, também
condômina da fazenda Arrependidos, doaram à igreja uma gleba de terras de 200 alqueires,
sendo a sede o Arraial Novo dos Paulistas. A partir de então, começou a desenvolver o
povoado com a colaboração de negros, espanhóis e brasileiros, sendo a maioria composta
de criadores e fazendeiros.
Gentílico: corumbaibense
Formação Administrativa
Elevado à categoria de município com a denominação de Xavier de Almeida, pela
lei estadual nº 266, de 12-07-1905, desmembrado de Ipameri. Sede na povoação de Arraial
Novo dos Paulistas. Constituído do distrito sede. Instalado em 28-05-1912.
Pela lei municipal nº 8, de 26-11-1908, é criado o distrito de Nova Aurora e
anexado ao município de Corumbaíba.
Pela lei estadual nº 351, de 20-07-1909, o município Xavier de Almeida passou a
denominar-se Corumbaíba.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município de Corumbaíba exXavier de Almeida é constituído de 2 distritos: Corumbaíba e Nova Aurora.
Pelo decreto-lei estadual nº 1112, de 28-05-1931, o distrito de Nova Aurora deixa
de pertencer ao município de Corumbaíba para ser anexado ao município de Goiandira
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município
aparece com 2 distritos: Corumbaíba e Areião.
Pelo decreto-lei estadual nº 1233, de 31-10-1938, o distrito de Areião foi extinto,
sendo seu território foi anexado ao distrito sede de Corumbaíba.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído
do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alteração toponímica municipal
Xavier de Almeida para Corumbaíba alterada, pela lei estadual nº 351, de 20-07-1909.

