Biografia
Nascido em Sobradinho, Distrito Federal, em 08 de janeiro de
1979, Pábio Correia Lopes, mais conhecido como Pábio Mossoró, é
filho do casal José Bezerra Lopes e Maria Marluce Correa Lopes. De
descendência nordestina, o apelido Mossoró herdou do pai, cuja terra
Natal é o Estado do Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro.
Em busca de um futuro mais promissor, “seo” José Bezerra
mudou-se para Sobradinho (DF) onde nasceram Pábio e seus irmãos
Paulo José, Perla e Patrícia.
Trabalhando como costureira, dona Maria Marluce ajudava nas
despesas da casa, enquanto José Bezerra ganhou a vida como
trabalhador rural, mecânico e auxiliar em lanchonetes. No final da
década de 80 o pai de Pábio reúne suas economias e compra uma
casa na recém-criada cidade de Valparaíso de Goiás.
Pábio chega em Valparaíso aos quatro anos de idade e a
primeira escola a frequentar foi o Educandário São Judas, onde
cursou o primário. A próxima etapa dos estudos, o ginásio, Pábio
concluiu no Colégio Municipal Valparaízo 2. O ensino médio estudou
no Colégio Estadual Valparaízo 1 – Redondo. Pábio cursou 5
semestres do curso de Economia, mas as condições financeiras não
permitiram a conclusão do ensino superior. Hoje, está em fase de
conclusão do curso de Gestão Pública na faculdade Anhanguera.
Sempre buscando ajudar a família, Pábio começou a trabalhar
cuidando de carros no antigo supermercado Britilar e também com a
venda de jornais aos finais de semana. “Seo” Divino, um amigo da
família em 1996 indicou Pábio para

uma oportunidade como

prestador de serviços na prefeitura de Valparaíso. Pábio começou
como motorista, transportando os servidores públicos e entregando
documentos da Secretaria de Saúde. Trabalhou nesta função de 1996
a 2000, quando começou sua militância política.

Em 2008, Pábio Mossoró concorre em sua primeira eleição para
vereador e foi o candidato mais votado daquele ano. No trabalho
legislativo, Pábio foi relator da Comissão de Constituição de Justiça e
Redação

(CCJR).

Após

ser

relator

da

CCJR,

Pábio

tornou-se

presidente da Comissão e líder do governo municipal.
Dos pais, apenas a mãe do Pábio vivenciou as vitórias do filho,
prestigiando a eleição e reeleição para vereador. Dona Maria Marluce
faleceu em 2013 e o pai não chegou a ver a história de sucesso do
filho, pois faleceu em 2003.
Nesta época, Dona Nena (vizinha),

proprietária de

uma

sorveteria na cidade deu apoio e carinho ao Pábio e aos irmãos,
sendo uma pessoa marcante e especial na vida da família Mossoró.
Seus irmãos também sempre consideram Pábio como o tutor e
protetor da família.
Em 2012 Pábio Mossoró é reeleito vereador em Valparaíso, o
único vereador de oposição à gestão anterior.
Pábio Mossoró venceu as eleições municipais em 02 de outubro
de 2016, recebendo 27.984 votos, o equivalente a 51%7 do total de
votos válidos registrados nas urnas. Ele é o prefeito mais jovem eleito
no município e estará à frente da administração de Valparaíso de
Goiás durante os próximos quatro anos.

