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PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE MOJU 

PALACIO VEREADOR LOURIVAL TAVARES CRISTO 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA 
SENHORA NILMA LIMA NO CARGO DE 
PREFEITA E DO SENHOR RUBENS DE SOUZA 
TEIXEIRA NO CARGO DE VICE PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE MOJU, REALIZADA, NO DIA 11 
DE JULHO DE 2018 ÀS 9:00 HORAS. 

Às 16 horas do dia onze 11 de julho do ano de dois mil e dezoito (2018), no prédio 
deste Legislativo denominado Vereador LOURIVAL TAVARES CRISTO. Reuniu-se em Sessão 
Solene a Câmara Municipal de Moju, sob a Presidência do Vereador Antônio Carlos Souza 
Castro, conforme determina a Lei Orgânica deste Município, afim de dar posse a Senhora 
MARIA NILMA SILVA DE LIMA eleita para o cargo de Prefeita e o Senhor RUBENS DE 
SOUZA TEIXEIRA eleito pra o cargo de Vice Prefeito do Município de Moju, nas eleições 

• suplementares realizadas no Município de Moju no dia vinte e quatro de junho de dois mil e 
dezoito, para complementar o quadriênio 2017/2020. Estavam presentes na referida 
sessão além do presidente Vereador Antônio Carlos Souza Castro, os vereadores 
Alexandre de Lima Menezes, Aurino Alves Pereira, Dilcirene Trindade Martins, 
Dionete Moraes Peniche, Durval Pantoja da Rocia, Gerson Dourão da Costa, junil 
Ramos Faro, Kelly Fernanda da Silva Felix de Almeida, Laércio Martins dos Santos, 
Udinéia do Socorro Gomes Pereira, Maria Nilda Pacheco Bitencourt e Walber 
Pacheco Silva. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao Secretário que 
efetuasse a leitura de um Versículo da Bíblia Sagrada, após, solicitou que todos ficassem de 
pé para a execução dos Hinos Nacional Brasileiro, do Estado do Pará e do Município. Em 
seguida convidou para dar POSSE a Prefeita eleita nas eleições suplementares de 2018 a 
Exma. Sra. MARIA NILMA SILVA DE LIMA e o Vice Prefeito RUBENS DE SOUZA TEIXEIRA. 
Em seguida o presidente solicitou que fosse feita a leitura do DIPLOMA da Prefeita e Vice 
Prefeito eleitos na eleição suplementar. Em ato contínuo convidou a Prefeita e Vice Prefeito 
para prestarem juramento onde proferiram o seguinte teor "PROMETO MANTER, 
DEFENDER, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, A 

10 COSNTITUTIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. OBSERVAR 
AS LEIS, PROMOVER O BEM ESTAR GERAL, SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E O 
DESENVOLVIEMNTO DO MUNICÍPIO, INSPIRADOS NA DEMOCRACIA, NA LEGITIMIDADE 
E NA LEGALIDADE". A seguir a Prefeita e Vice Prefeito foram EMPOSSADOS. Dando 
continuidade procederam-se a assinatura dos Termos de Posse da Prefeita e Vice Prefeito, 
sendo os mesmos lidos, para conhecimento aos presentes. Prosseguindo o Presidente 
facultou a palavra ao Deputado Iran Lima, que falou das mudanças que a Prefeita Eleita 
juntamente com seu vice irão proporcionar ao povo Mojuense, trazendo o Desenvolvimento 
e o progresso ao nosso povo, falou que serão cumpridos os compromissos assumidos e 
desejou sucesso a nova administração. Com a palavra o vereador junil Ramos Faro 
parabenizou, agradeceu e desejou sucesso a nova administração. Com a palavra o vereador 
Gerson Dourão desejou sucesso a nova administração, falou que espera que nosso 
município possa iniciar uma nova história de desenvolvimento na educação, infra estrutura 
dentre outros, falou da questão do terço de férias dos trabalhadores da educação q e não foi 
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pago, mesmo com os recursos estando em conta do FUNDES. Com a palavra o vereador 
Alexandre Menezes, disse que é necessário uma reflexão sobre os aspectos democráticos, 
que devem ser garantidos não só em nosso município, mas também em nosso País, 
parabenizou a nova administração, disse que espera que os trabalhos possam ser realizados 
em prol da comunidade Mojuense trazendo o desenvolvimento e o progresso para nossos 
munícipes. Com a palavra o vereador Aurino Alves parabenizou a nova administração e_ 
desejou sucesso e que a Nova Prefeita juntamente com sua equipe possam renovar nossa 
administração. Com a palavra a vereadora Udineia do Socorro parabenizou a nova Prefeita 
e Vice Prefeito, disse que espera que os trabalhos possam ser continuados e que novos 
investimentos venham atender nosso município. Com a palavra Maria Nilda parabenizou a 
nova administração disse que espera que a Prefeita possa trabalhar em prol do bem estar 
de nossa população, disse qu'e sempre estará a disposição para ajudar quando for a favor 
do povo. Com a palavra Durval Pantoja da Rocha parabenizou a Prefeita eleita e o Vice 
Prefeito, disse que espera que a nova administração possa iniciar uma nova história 
sempre buscando priorizar o bem estar do povo mojuense, disse que estará sempre junto 
para trabalhar em prol do povo. Com a palavra a vereadora Dilcirene Martins 
parabenizou a Prefeita Municipal primeira Mulher Prefeita de Moju, juntamente com o Vice 
Prefeito, disse que acredita muito no trabalho que será feito. Com a palavra o vereador 
Laércio Martins parabenizou a Prefeita e Vice Prefeito desejou sucesso a toda a nova 
administração. Com a palavra vereadora Kelly Fernanda parabenizou a Prefeita eleita 
disse estar muito feliz, e espera que o povo mojuense seja atendido em seus anseios. Com a 
palavra Dionete Moraes Peniche parabenizou a nova administração, disse que espera que 
os trabalhos possam ser realizados em prol da coletividade mojuense, disse que estará à 
disposição para ajudar dentro de suas possibilidades. Com a palavra Walber Pacheco 
parabenizou a nova administração disse que espera que os trabalhos possam ser 
continuados, disse que espera que o povo mojuense possa receber e ser atendido em seus 
anseios, disse que será parceiro em todas as matérias que venham beneficiar a população. 
Com a palavra o presidente Antônio Castro que parabenizou a Prefeita Eleita dona Nillma 
Lima seu Vice Prefeito, disse que espera que a nova administração possa realizar os 
trabalhos em prol da coletividade, disse que sempre estará nessa casa para ajudar aas 
matérias que venham beneficiar nosso povo. Com a palavra o Exmo. Sr. Rubens Teixeira 
Vice Prefeito, Agradeceu à Deus e a seus familiares e amigos pelo apoio recebido, 
prometendo desempenhar suas funções com dignidade, disse que junto com a Prefeita Eleita 
Nilma Lima irão trabalhar em prol do povo mojuense, buscando trazer o desenvolvimento 
para nossa coletividade. Em seguida foi facultada a palavra a Sra. MARIA NILMA SILVA DE 
LIMA Prefeita Municipal, que Agradeceu à Deus, seus familiares e amigos e ao povo 
Mojuense, prometendo desempenhar suas funções com honra e dignidade;disse que em 
seu mandato irá trabalhar arduamente sem descanso, esperando poder atender 'aos anseios 
de todos os mojuenses, tanto da cidade como do interior, disse que todos sem exceção a nova 
administração buscará atender, principalmente o povo mais carente, disse que ira atender 
aos jovens, aos idosos, prometeu concluir os trabalhos já iniciados, buscar recursos para 
iniciar novas obras e melhorias que possam beneficiar nosso povo. Pediu a colaboração de 
todos os vereadores que os mesmos possam junto com o executivo trabalhar para o nosso 
povo. Neste momento, nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada com o senhor 
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honrando a população do Município de Moju, e para constar mandou lavrar a presente Ata 
que vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e demais Vereadores 
presentes, depois de lida e aprovada. 

Moju/PA, Em 11 de julho de 2018 

Antônio Carlo uza Castro 
Presid te, 
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TERMO DE TRANSMISSÃO DE CARGO 

Aos 11 dias do mês de julho de 2018, precisamente às 18 horas, na sede do 

Plenário da Câmara de Vereadores de Moju, nesta cidade de Moju-Pará, o 

Presidente em exercício da Câmara Municipal de Moju, Vereador Antônio 

Carlos Souza Castro, tendo em vista a posse da Prefeita eleita nas eleições 
suplementares de 24 de junho último, transmitiu o cargo de Presidente da 

Câmara Municipal ao seu Titular, o Vereador Leandro Henrique Cardoso da 

Rocha, o qual reassume neste ato as prerrogativas de Presidente do Legislativo 

Municipal, retornando o Vereador Antônio Carlos Souza Castro ao cargo de 

Vice-Presidente da Edilidade. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado este 

termo devidamente assinado pelo Presidente Transmitente e pelo Presidente 

Empossado para que produza de pleno os efeitos prescritos em lei. 

Plenário Oscar Corrêa de Miranda, em 11 de julho de 2018. 

Antônio Carl Souza Castro 
P sidentíTransmitente 

0, 49GUL, 
Lea enricitieWrdósn da10 ocha 

Presidente Empossado 
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