
ESTADO DO PARÁ 	 E 
PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DA VEREADORA KELEN ADRIANA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº: co9  / 2020. 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO 

AO SENHOR JOÃO FILHO VIANA 
MORAES (PEZÃO) 

PELOS RELEVANTES SERVIÇOS 
PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE 

PARAUAPEBAS. 

Autora: Kelen Adriana - PTB. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas nos termos do Art. 13, Inciso XVII 
da Lei Orgânica do Município, 

Bem como o Art. 227. §1°, alínea "C" do Regimento Interno, faz saber que o 
Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo. 

Art. 1°. Concede o título de cidadão honorário ao senhor JOÃO FILHO VIANA 
MORAES (Pezão). 

reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de 
Parauapebas, Estado do Pará. 

Parágrafo Único: a outorga do título ora concedido será em data a ser 
definida, sendo certo que será em sessão solene realizada por esta Câmara. 

Art. 2°. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto Legislativo correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3°. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua Publicação. 

Parauapebas, 15 de Junho de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL I PARAUAPEBAS 
GABINETE DA VEREADO A KELEN ADRIANA. 

JUSTIFICATIVA 

João Filho Viana Moraes, popularmente conhecido por "Pezão", nasceu 
em Araguaína (TO) em 19 de julho de 1971, portanto em breve completará 49 
anos de idade, foi criado em Marabá (PA, onde chegou com os pais e os irmãos 
em 1973. 

Profissionalmente, seu amor por televisão vem de muito tempo. Pezão 
trabalhou na TV Liberal (afiliada da TV Globo) de Marabá, de 1988 até o final de 
1994. Em 1995 ele veio morar em Parauapebas e foi trabalhar na antiga TV da 
CVRD, à época, no Núcleo de Carajás. 

Depois, em janeiro 1997 entrou na Prefeitura Municipal de Parauapebas e 
trabalhou na Assessoria de Comunicação (ASCOM) até julho de 2010. Em 
seguida, foi trabalhar para a TV Liberal de Parauapebas, onde permaneceu até 
julho de 2014. 

João Filho é bastante conhecido em Parauapebas e região, é sempre 
divertido, alegre e muito querido pelos colegas de profissão. 

Ele é dono do maior acervo de vídeos da história da nossa cidade. Já 
postou em suas redes sociais inúmeros vídeos, que vão desde o afastamento de 
um prefeito, inaugurações de obras diversas, e eventos culturais e esportivos, 

sempre com muitas curtidas e compartilhamentos por causa da relevância 
dos vídeos postados. Verdadeiros documentários históricos de Parauapebas. 

Amante do futebol, o Flamengo é o seu time do coração. 
Há mais de seis anos, Pezão é o editor do programa Conexão Rural, produzido e 
apresentado pelo jornalista Lima Rodrigues e nos últimos passou a editar, 
também, o programa evangélico "Conhecendo a Verdade", produzido e 
apresentado pelo jornalista Heldo Miranda. 

Prestativo com os amigos e perfeccionista no que faz, João Filho em família 
é um bom pai e um bom esposo. Ele é casada com a jovem senhora Maria da 
Conceição e tem três lindas filhas: Geovana Mel, Izadora e Laura Liz. 
Por tudo isso, João Filho Viana Moraes, o nosso querido Pezão, merece ser 
homenageado pela Câmara Municipal de Parauapebas. 

Ajudando sempre no crescimento e no desenvolvimento de nossa querida 
Parauapebas. 

Podemos dizer que, é satisfatório aqui homenageá-lo, e que este momento se 
eternize-se em suas lembranças. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos demais pares para apreciação e 
aprovação do presente projeto. 

Parauapebas (PA), 15 de Junho de 2020. 
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