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ATA DA CERIMÔNIA DE POSSE DO VEREADOR JOSÉ 
LUIZ PANTOJA MORAES. 
 
 

No sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 
Belém - CMB. Composta a Mesa, invocando as bênçãos de Deus e em observância aos dispositivos legais da Lei Orgânica do 
Município de Belém - LOMB e do Regimento Interno deste Poder, constituídos na forma dos artigos 58 e 59 da LOMB e do 
artigo 10, §§ 1º e 2º, artigo13, inciso XI, e artigo 145 da Resolução nº 15, de 16/12/1992 - Regimento Interno, o presidente 
José Wilson Costa Araújo deu por aberta a cerimônia a fim de dar posse ao Exmo. Sr. José Luiz Pantoja Moraes, em virtude 
do processo de Apuração de Eleição nº 0600506-27.2020.6.14.00.98, citado no Of. ZE nº 49/2022 - TRE/JUIZE/98º ZE, de 1º 
de abril de 2022. Em seguida, o presidente solicitou ao senhor José Luiz Pantoja Moraes que apresentasse seu diploma, 
declaração de bens e posteriormente realizasse o seu juramento. Após a entrega e conferência dos documentos solicitados, o 
senhor José Luiz Pantoja Moraes proferiu o seguinte juramento: "Prometo defender e cumprir a Constituição Federal, a 
Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Belém, as demais leis e trabalhar em benefício dos reais interesses do 
povo e do município de Belém, com o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária". Logo depois, o presidente 
José Wilson Costa Araújo solicitou ao vereador Émerson Sampaio a leitura do Termo de Posse. Ao término da leitura, o 
presidente convidou o senhor José Luiz Pantoja Moraes, os membros da Mesa e os vereadores presentes - Pablo Farah, 
Salete Souza, Émerson Sampaio, Miguel Rodrigues, Josias Higino e Dona Neves - a assinarem o Termo de Posse. Logo 
depois do registro dessas assinaturas, o presidente José Wilson Costa Araújo declarou o senhor José Luiz Pantoja Moraes 
empossado na forma da Lei. Em seguida, o presidente declarou encerrada a cerimônia. Salão Plenário Vereador Lameira 
Bittencourt, dia 07 de abril de 2022.  
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