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a Mesa, depois de ouvido o Plenário e cumpfida às 
formalidades regimentais, que seja consignado na Ata da Reunião 
Ordinária “VOTOS DE PROFUNDO PESAR” pelo falecimento do Exmo. 
Senhor “PABLO JOSÉ DE OLIVEIRA MORAIS”, Prefeito da cidade de 
Itaquitinga -  PE, ocorrido no dia 08 de maio do corrente ano.

Da decisão desta Casa, dê-se ciência a família enlutada, através 

da sua digníssima esposa: THALITA MORAIS.

JUSTIFICATIVA

O Poder de DEUS é maior e nos confortará sempre, nos momentos 
em que perdermos as melhores coisas da vida (entes queridos)

“ PABLO" como era conhecido, Pablo José de Oliveira Moraes 
(PSD), Prefeito da cidade de Itaquitinga, 38 anos, casado com a Senhora 
Thalita Morais, pai de dois filhos. Filho de José Vidal de Moraes, 
conhecido por Zeca, “ In memorian" que por três vezes foi prefeito da 
mesma cidade, deixando seu filho como sucessor na carreira política.

No seu mandato de Prefeito, ele comandou o Executivo 
Municipal entre 2013 e 2016 e venceu as últimas eleições, em 2020, tinha 
uma historia de amor por Itaquitinga, apresentava propostas para as 
questões mais urgentes, com compromisso, seriedade, simplicidade e 
serviços prestados aos seus munícipes e sua querida cidade, tinham 
como base um município forte, desenvolvido e que pudesse oferecer aos 
seus cidadãos uma melhor qualidade de vida.

“ Pablo" tinha o povo sempre em primeiro lugar que era compromisso 
para a Gestão do seu município no período de 2021-2024, sempre 
trabalhando de forma coletiva e transparente, fortalecendo Itaquitinga e 
transformando-a numa referência quando o assunto é cuidar das 
pessoas,

Como reservado a todos os seres humanos, partiu para eternidade 
no dia 08 de maio do corrente ano, deixando eternas saudades...
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Ante o exposto, peço o Aprovação Unânime dessa Propositura aos 

Nobres Pares.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 17 de maio de 2021.

Vereado sidente

Antonio Marinho 
Vereador

Hercílio Marinho 
Vereador

Luan Prexe 
Vereador

Upatininga 
Vereador

Eroniido Marinho 
Vereador
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Vereador
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Zinha Oliveia 
Vereadora
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