MUNICÍPIO

	Antônio Dionízio Ferreira, o Antônio Generoso, e seus filhos Sebastião Ferreira da Silva, o Sebastião Generoso, e Pedro Ferreira da Silva, o Doca, além de Antônio Ferreira da Costa, o Antônio Satiro, e Sandoval Mesquita, faziam uma boa política e se relacionavam muito bem com as autoridades de Bom Despacho, mormente com o então prefeito Hugo Marques Gontijo. Sebastião Generoso e Antônio Satiro eram os vereadores que representavam Moema na câmara de Bom Despacho.
	Em meados dos anos quarenta foi aberta a rodovia Belo Horizonte Araxá, ou Belo Horizonte-Uberaba. Este foi um fator de relevância no progresso do distrito. A produção agropecuária, industrial e extrativa da região passou a ter um escoamento fácil e mais barato, fomentando um intercâmbio sem par com outras regiões.
	Faltava a energia elétrica. O Dr. Fúlvio Cardoso criara uma usina própria para abastecer sua fábrica de tecidos em Bom Despacho. Fornecia energia também para as cidades de Bom Despacho e Luz. Assim, os políticos de Moema conseguiram que a energia fosse trazida até Moema. À fl. 9 do Livro do Tombo da Paróquia de São Pedro registra-se: “Luz - A luz vem de Bom Despacho, passando para Luz. Deficiência enorme. Para funcionar a fábrica de tecidos, o Dr. Fúlvio Cardoso, concessionário, prejudica os contatos com Luz e Moema”. Boa ou deficiente, chegara a energia elétrica como mais uma alavanca do progresso de Moema.
Dr. Nicolau Leite que, na época, era vereador pela UDN na câmara municipal de Bom Despacho, deu-nos a sua versão de como teria ocorrido a elevação de Moema à categoria de município. Disse-nos que havia iniciativa no sentido de se obter a emancipação política de Moema e de Araújos. Como político da UDN, enfrentava uma forte oposição por parte do PSD que era a maioria na câmara e que não queria a emancipação. Os políticos de Moema eram filiados ao mesmo PSD e, é claro, queriam a emancipação. Assim, o Dr. Nicolau os procurou e pediu-lhes o apoio. Como era de se esperar, apoiaram irrestritamente a iniciativa.
Assim, disse-nos o Dr. Nicolau, conseguiu duas coisas ao mesmo tempo: a primeira, que era realmente o seu interesse, ou seja a de enfraquecer e rachar o PSD  e conseguir que os moemenses aderissem a UDN;  e a segunda, conseqüência da primeira, que foi a elevação de Moema à categoria de município. Assim, depois de tumultuada sessão, é que a câmara de Bom Despacho aprovou o projeto de emancipação do município de Moema.
	Juca Batista não negou a participação do Dr. Nicolau e da UDN  no processo, porém contestou que o mesmo tenha conseguido rachar o PSD ou conseguido deste qualquer adesão. Disse que, àquela altura, a política de Moema já era bem estruturada e contava com o respeito de Bom Despacho. O Doca, o Sandoval e o Sebastião Generoso é que lideravam os movimentos, em Moema e em Bom Despacho, conseguindo sensibilizar a câmara. Assim, conseguiram através do decreto n.º 1039 de 12 de dezembro de 1953, a implantação do município com o território desmembrado de Bom Despacho. Em 1954, instalou-se o governo provisório com o intendente Fernando Queiroz Xavier, iniciando a vida do município de Moema.
	Em 01 de fevereiro de 1955, às 14h00, no Cine-Teatro São Pedro, foi instalada a primeira Câmara Municipal. Com a presença do juiz de direito da comarca de Bom Despacho, que presidiu a sessão solene, e sob a secretaria do vereador Altamiro de Mesquita, tomaram posse os vereadores:
	1 - Altamiro de Mesquita
	2 - Geraldo Ferreira da Costa
	3 - Antônio Rodrigues Bessa
	4 - Orides Lúcio Ferreira
	5 - José Lino de Lacerda
	6 - Josias Pedro de Freitas
	7 - Miguel Antônio de Araújo
	8 - Agostinho Nunes Carneiro
	9 - José Procópio Gontijo 
	Foram eleitos Geraldo Ferreira da Costa, Altamiro Mesquita e Miguel Antônio de Araújo, respectivamente, para os cargos de presidente, vice-presidente e secretário da Câmara Municipal de Moema.
	No mesmo dia e no mesmo local, às 14h30, a Câmara deu posse ao Poder Executivo composto pelo vice-prefeito João Felisbino Ferreira e pelo prefeito Pedro Ferreira da Silva. Sim, o Doca também se chamava Pedro Ferreira da Silva; neto do fundador, bisneto do alferes Pedro Ferreira da Silva e trineto do capitão Manoel da Costa Gontijo e de dona Francisca Romana de Mendonça, a grande matriarca do Doce. Neste sentido, não só o Doca mas a esmagadora maioria dos filhos de Moema são, também, descendentes dos pioneiros capitão Manoel da Costa Gontijo e de sua esposa, Francisca Romana de Mendonça.
	A partir daí, todos nós já conhecemos a história. A história que continuou sendo escrita pelos ilustres filhos de Moema, e que se realiza sem parar até hoje; é a que um dia, nossos netos quererão saber como foi que ocorreu. Desses filhos ilustres que continuaram nossa história dá para fazer um outro livro, ou muitos livros... Geraldo Ferreira da Silva - 01.02.59/31.01.63; José Evaristo de Lacerda - 01.02.63/31.01.67; Joaquim Andalécio Montezuma -01.02.67/ 31.01.71; José Evaristo de Lacerda 01.02.71/31.01.73; Rafael Bernardes Ferreira - 01.02.73 /31.01.77; José Maria da Costa - 01.02.77/31.01.83; Rafael Bernardes Ferreira - 01.02.83/01.01.88; Júlio Anunciação Lacerda – 1989/1992; Rafael Bernardes Ferreira – 1993/1997; Júlio Anunciação Lacerda – 01.01.1997 até o ano 2.000.


